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 23 ון[ רפסיב .ע ץוממל יי .תוב\טה תוב.וט וש ו

 /!0-ב 39 =-ר א 5

 | .קת\דיס-כ

 ! תוכרפס תש \ ת\ער תוצרי \

 .תא ךימרה5 ב/ח דא לי

 בשפמה יקתשמסמ סי*
 | ..ה 3% ₪5 ")5

 ך.תפ .יתאכ 5 |56 מ 5

 ..\ס צכ \ס6> 6

 9323,22%+ םישוע סו 55 5 72% 3 רוח |ע)
 'דובכב 5כ !סיכו5מ)= .תודר

 ףדפד ,םייחב דומלל המ דוע ךל שי םא
 7 דומעל

 - תובושתה תא םתא ונל ונתת םעפה

 35 דומעב 00 וזזא

 רבכ םיאבה םי-ו/17-ה תרשע

 הלרגהב ופתתשה ךכו יונמ ושע

 תנתמ 06 קחשמב וכזו תישדוחה

 חלשיי קחשמה - םטש

 :םהיתבל
 ,הוקת חתפמ יעור דלפנזור

 ןתמ ןיורק ,ןורשה דוהמ יעור סלג

 תימע רבוסוק ,תינרוק בשוממ

 ץוביקמ יאחוי רמיט ,ןיקריס רפכמ

 ,ריאי בכוכמ ףסא גרבנזייא ,תורוד
 ןד דדונ ,םילשורימ ירמע ןייטש

 םייח תיירקמ ןח חצ ,ביבא לתמ

 .ביבא לתמ ירוא סורגו

 דוקו ₪ |
 +994 ראוני :33 ןויליג |

| 

 ן

 סקימ :סקימוק
 סונייקואל רבעמ תושדח

 שוטניקמ יטלומ
 תודמול תריקס :65%
 :תמלוצמ הריקח :6

 |. אאספ סח 5
 םייאקירמא םירוטאידלג + הרסט :ם6

 יל 6
 הלוקארד :6-

 םיפיט
06 

 הליהתה תמחול
 מ ) ו מי 5

 ב שר 00 6

,5 [= 

 :האנה תוריקחל תיצראה הדיחיה

 אבה רודה ,סקימוק ירוביג
 רטסופ
 תדלקמה לע זיוו
 םיפיט :יוב םייג ,ודנטנינ ,הגס
 ביירד הגמ הגס
 12 ר"ד םע תובושתו תולאש
 יוב םייג
 ודנטנינ רפוס
 זיוו ןולאש - אל
 היזטנפ ירפס תרוקיב
 םינהוכ :םידיקפת יקחשמ
 "המל"ה :םידיקפת יקחשמ
 | מ יי
 ?תוירזכא" :רצק רופיס
 'בט-ברק :םידיקפת יקחשמ
 םילער :םידיקפת יקחשמ
 ינוידב עדמ :סקימוק
 חול

 יליל :תועדומו הקפה לוהינ * קוצ רינ :ךרוע * ביבר דוד :להנמ

 . * ביטגנ הדוהי :םלצ * גרבלוז הרהוז :תינושל הכירע * ףארצ

 דוד ,ייפ הל ןגרומ ,רוצ ןב ףחש ,קוצ רינ ,וא/1? ר"ד :םיפתתשמה

 יבא ,רעס-ןב ןרע ,ץכ יזייד ,רביל יעור ,דלפנזור יור ,סלדיא |

 ולוס :יפרג בוציע * קוצ ליג ,הכונח רמות ,ןוטליה איג ,גבס

 ,לגיפש הקירא :תבשחוממ הינבו ,דומיע ,רדס * ןח ןונרא ,רנימק

 ןוחרי ,ואז2 :ל"ומ * מ"עב טנירפוט :סופד * תויגולונכט םסקימ |

 רמוחלו םיבתכמל ןעמ * קרב ינב ,13 תרנכ :הלהנמו תכרעמ * |

 03-5702654 :לט * 51114 :דוקימ ,קרב ינב 2409.ד.ת :יתכרעמ |

 0 07-373221:(תליא) .םחפ * 03-5708174:סקפ * | |

 ,תונתשהל םייושע ןותיעב םימסרפתמה םירצומה יריחמ

 אל תכרעמל חלשיש רמוח .תועדומה ןכותל תיארחא הניא תכרעמה

 .רזחוי

 !הנה ואוב ,םיזיוו

 בתוכ ינאש יל ורמאו וננולתה

 יל ורמאו וננולתה .ידימ ךורא רוט
 רפסל קר רומא ינא ילש רוטבש

 .ןויליגב ןאכ שי המ
 ןכות שי הז ליבשבש ,יתרמא

 אל ךרועהש יל ורמא לבא ,םיניינע
 םיריש בתוכש ררושמ תויהל ךירצ

 םה תוחפלש רבתסמ ,ונ) ףרוח לע
 .32 ןויליגב ילש רוטה תא וארק
 וקיתשי אל !ענכא אל ,הרקמ לכב

 אלו םיבתכ אל ,םיארוק אל !יתוא

 אל !רוטה תא רצקא אל !םילהנמ

 ןאכ שי המ רפסל"ב קפתסא
 בירעמ ךרועל !?שי המ !"ןוילינב
 רתומ תונורחא תועידי ךרוע וא
 יל קרו ,תכרעמ ירמאמ בותכל

 ?לדבהה המ !?המל ?רוסא
 םירוט דגנ םתא םא .דחא עגר

 םיארוקה םתא ירה .ודיגת - ולאכ
 לש ומויקל הביסה םתא - ילש
 תא םיבהוא אל םתא םאו ,הזה ןותיעה
 רופישל העצה םכל שיש וא םירוטה

 ומכ | ר'סטע זפת 18 וע טסתותוהת4

 .םיטרסב םירמואש
 תעדל ,הזה ךרוצה ללגב קוידב

 לע םיבשוח םיארוקה םתא המ

 םכילא םירגשמ ונחנאש רצומה
 זיווב םיבהוא םתא המ ,שדוח לכב

 - םינשמ םתייה המ תאו םכלש
 ונחנא וז הביס ללגב קוידב

 ,טרופמ ןולאש םעפה םימסרפמ
 תונכב ותוא ואלמתש הווקתב

 .הרזחב ונילא וחלשתו
 ימ .ךליבשב אוה - ךלש זיווה

 תואמסיס דועו .הנהי - הנועש
 .הלאכ תויליבד

 םכלצאש הווקמ ינא ,הזמצוח
 םגש חוטב ינא ,הזמצוח ,רדסב לכה
 םתאש המ תא ואצמת הזה ןויליגב
 תוצלמה ילב םג) אורקל םיבהוא

 לחאמ ינא הזמצוחו (ךרועה רוטב
 תרדהנו הירופ תיחרזא הנש םכל

 ןימ אוה ראוניב 1-ה םג ,שי המ)
 (...הנש שאר

 - זיוו םתסטש הדותו
 קוצ רינ

 העדוה

 םיארוק תולאשל תובושת

 תועשה ןיב םייונמו
 .דבלרב 0
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0 
 זיוו ר"ד :תאמ

 ג
 קחשמ - לוסנוק-רפוסה תכרעמ תא
 ייוטיב 64 היזיוולט
 ררשש טקשה תמולעת לע ללוגה םתסנ הזב

₪ 
 32 תכרעמ חותיפ לע תדקוש הגס תרבח
 = המתח ,תיתיב המודמ תואיצמ תכרעמו טיב

 מ
 הבוטה תבשחוממה היצמינאה תרבח -
 ,תכרעמ לש ףתושמ חותיפל - םלועב
 - םלועב רתויב תמדקתמה תויהל היושעש
 .רואל אצתשכל

 ג יב
 יפל הארנו "תואיצמה תייגולונכט" וניה
 וז תכרעמש ,תולעופה תושפנהחו םינותנה
 אורקל ןתינש המל רתויב הבורקה היהת ןכא
 תוחפל ,"תיתיב המודמ תואיצמ תכרעמ"
 ו

 ב
 תא התשעש הרבחה איה ,םשה תא ריכמ

 ו מ |
 ."הרויה קראפ" -ו

 :םיינכט םינותנ
 64 טוו א[[;5 ₪156  דבעמ

 100א112-מ רתוי תוריהמ
 תינמז וב ןוילימ 16 םיעבצ
 היזיוולטה רישכמ לשמ הבוט היצולוזר

 יתימא ןמזב 3כ הקיפרג |
 כ תוכיא לילצ

 תקוושמ תויהל תננכותמ תכרעמה
 לש ךחוגמ ריחמב 1995 תליחתב ב"הראב
 .ח"ש 750-כ

 ,ודנטנינ לש דורווה דיתעה תמועל
 לש ראוגיה תכרעמ קושל וישכע האצי
 טיב 64-ה קחשמ תכרעמ יהוז .יראטא
 !םלועב הנושארה

 :םיינכט םינותנ
 64 טו( א156: דבעמ

 13.3א1ווד> תוריהמ

 ןוילימ 16.7 םיעבצ
 720%576 היצולוזר
 65 תוכיאב ואירטס טיב 16 לילצ

 תוריהמב לעופה ₪052 ביכרב שומישו
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 תוטלק 10 החיטבמ יראטא הנכות |
 בורקה ראוני שדוחל תונוש קחשמ

 רשא ,"הרויה קראפ" טרסה ךותמ הנומת יהוז
 ןוקיליס יבשחמב היצמינא תכרעמ תרזעב הרצונ
 טיב 64-ה תכרעמ .ידמל תיתימא תיארנו סקיפרג
 .היגולונכט התוא לע תססובמ ודנטנינ לש

 = כ

 הנושאר התיה דימתש יראטא
 ךכב התגש דימת המ םושמ ךא ,םישודיחב
 קחשמ תוטלק קיפסמ םהל הקפיס אלש
 ינועבצה אשינה רישכמה םע התשעש יפכ)
 ,רוכמל ליחתת ,("סקניל" - םלועב ןושארה

 ןוכנש וז תכרעמ ,בורקה ראוני שדוחב
 איה הלאשה .הנממ תללכושמ ןיא םויהל
 תוטלק קיפסמ ויהי םאה - דימת ומכ

 .ודיגי םימי ?קחשמ
 600-כ :בל ומיש ןנכותמה ריחמה

 .([(בומכ ב"הראב) !!!ח"ש
 תריכמ םג ליחתת בורקה ראוני שדוחב

 תרבח ידי לע תרצוימה 320-ה תכרעמ
 .קינוסנפ

 300-ה תכרעמ תודוא האלמ הריקס
 .םימדוקה תונויליגה דחאב תמייק

 :םיינכט םינותנ
 32 וו ₪156 דבעמ
 12.5א11? תוריהמ

 תינמז וב ןוילימ 16.7 םיעבצ
 640480 היצולוזר
 םילסקיפ ןוילימ 50 םיעוציב

 היינשל (עבצ תודוקנ)
 היינש/טייבהגמ 6 ןנוכ תוריהמ

 80 םיחיטבמ 3202 תרבח ישנא הנכות
 .בורקה ראוניל קחשמ תוטלק יגוס

 "הזיראב" וינאס תרבח ידי לע םג רצוימ 0

 .רתוי הקד

 ףחש םסריפש הבתכל ךשמהב

 המכ הנה ,תונויליג רפסמ ינפל

 :םיישוטניקמ םינוכדיע

 םישדח םיטרדנטס תעבוק בוש טס

 תכורעתב .ישיאה בשחמה קושב

 ינש וזרכוה ,ןוטסובב "דלרווקמ"ה

 ,(0ט80זג 840 4% :םישדח םישוטניקמ

 תבלושמ ,םימגדה ינשב .(שחזזו< 660 ג

 הזרכוהש ,(ואדיו-וידוא) .גצ תייגולונכט

 םיגשומ סינכמ בולישהו ,תונמדזה התואב

 ,םיישיא םיבשחמ יעוציב םוחתל םישדח

 תויוכיאו םהלש תרושקתה תלוכיו תמר

 תושדחה תולוכיה ראש ןיב .הגוצתהו לוקה

 ::4/-ה יססובמ םיבשחמה םיעיצמש

 םיישיאה םיבשחמה םה 660-הו 840-ה

 רוביד תנבה םיעיצמה ,םלועב םינושארה

 .\קקו6 .בשחמה ידי לע בותכ ללמ תארקהו

 שוטניקמ
 ןופורקימה תא האור
 שמתשמה ןתי וכרד
 רזיבאכ ,תודוקפה תא
 תדלקמל םילשמ
 ונלוכ םהב רבכעלו

 הרודהמה .םישמתשמ
 לש  הנושארה

 תרשפאמה הנכותה לש המש) קוגוה1'ג|%

 ןופצ תילגנאב תכמות ,(הלא םיעוציב

 תוידיתע תורודהמ ךא ,דבלב תיאקירמא

 עפש ש|גומ141א-ל .תופסונ תופשב וכמתי

 בתכ םוגרת תלוכי םע תושדח תויורשפא

 אירקי שוטניקמה ,רמולכ .רובידל

 לע ,םיסקפ וא ינורטקלא ראוד ,םיכמסמ

 .הדוקפ יפ
 ,םירותפכ לע שיקהל ךרוצ ןיא רבכ

 תרזעב .םהשלכ םיגתמב תעגל וא גייחל

 תא שוטניקמל 42016 האיבמ דבלב הנכות

 ,ןופלט רישכמכ וב שמתשהל תלוכיה

 אלל ,תינורטקלא הריכזמו םדומ ,סקפ

 .יהשלכ תפסונ הרמוחב ךרוצ
 ."ילטיגיד ואדיו" איה ןאכ חתפמה תלמ

 רוביח םיעיצמ םישדחה 4%-ה יבשחמ

 רזייל ,תויזיוולט ,ואדיו ירישכמל רישי

 ןתינ ךסמה לע .ואדיו תומלצמו קסיד

 םיריכמ ונאש תוכיאב ואדיו גיצהל

 .תויתיבה היזיוולט-ואדיוה תכרעממ

 תודיעו" םויק ורשפאי ואדיוה תולוכי

 היה אלש םיעוציב-תולע סחיב "ואדיו

 היהי רשפא ולא תולוכי .םויה דע רכומ

 תותשרב םגו ,תוימוקמ תותשרב םג לצנל

 .תובחר
 ןופלט יתורישו סקפ ,ינורטקלא ראוד

 ךרוצ אלל - ישיאה בשחמה ךרד םינוש

 4% תייגולונכט תגצה םע .הוולנ דויצב

 רודה תארקל תודוסיה תא .קס16 החינמ

 דבעמ יססובמ םישוטניקמה לש אבה

 [8א1 ,40ק16-ל ףתושמה עס0א678%6-ה

 תוידיתע שוטניקמ תוכרעמ .הלורוטומו

 תויגולונכטב בחרנ שומיש ושעי ,ולא

 ליחתהל 4קק16 תנווכב .ואדיובו רוביד

 דיתעה תויגולונכט תא ךורכל

 | .הווהה לש םישוטניקמב

 הריכמל ועצוה םישדחה םישוטניקמה

 .טסוגואמ לחה יאקירמאה קושב

 שוטניקמלו (2080ז:8 800 שוטניקמל

 ימגדל הבחרה תורשפא היהת (6תו

 ןתינ םישדחה םי'קמה ינש תא .4%-ה

 | | ידיתעב 2סואסז6-ל ביחרהל היהי
 םולכ םתרמא אל ,םירמוא םתא ,עגר

 לש שדחה (אמש10א₪) ןוטוינה יבגל

 .האבה םעפב ךכ לע ,ןוכנ - !גטס6
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 ו 0 א ו א 0 ו

 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ וו ₪ ₪ 0 ישו א 0 |

 .ת"ש 140.- לש ריחמב תונויליג 14 - יתנש יונמ דל

 .חיש 240.- לש ריחמב תונויליג 28 - םייתנשל יונמ צל

 ,זיוול יונמה תא שדחמ וא םתוחה לכ
 ישיא תורבח סיטרב לבכי

 .םיזיווה ןודעומל ףרטצהל לכויו

 ויה ראוני שדוחהל םיעצבמ

 ויו יו יי וה יי יול

 תוידעלב תוחנה

 :גאב ירצומ תטניכר לע

 םירבחל ריחמ = ליגר ריחמ בשחמ קחשמו רפס :תונתמ 2 לבקמ יונמ לכ דל

 75 9 .256 עבצ רפוס (העדומה תיתחתב העיפומה המישרוה ךןותמ)

 . 2-2 .ןושארה ןויליגה תלבק רחאל שדוחכ וחלשיי תונתמה צ
 9 /9 שיבא

 | | - ,בשחמ יקחשמ 10 סייונמה לכ ןיב ולרגוי שדוח לכב
 39 19 : רזוח ןמטאב .סמויג גאב תנתמ

 ןו מ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ )₪ ₪ )₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ | ₪ )₪ ₪ ₪ם₪ם =

 . /12. דובכל
 . :יארשא סיטרכב בויח תארוה [(] | ת/שדחמ ינא (] ה/שדח יונמ ינא ד םייונמ תקלחמ \/12  דובכ

 א)

 ₪ | (לוגיעב ףקה) סרנייד / טרכארשי / הזיו יטרפו החפשמ סש / - ינב 0 .ד.ת
 ו סיסרלה פטב םש זה ליה .זיוול יונמ לע םותחל ינוצרב

 2 -------7-7?- .-- הדיל ךיראת (לוגיעב ףקה) תונויליג 28 וא 4

 ו ה תבותכ רפסמ יי בוחר קחשמ + רפס - הנתמ יל וחליש

 : ןופלט (דחא קחשמו דחא ופס) ןתויתב דיל % ןמס
 א יל נה רח = ירק רוב ..-2דוקימ| רי |

 ₪( 2 אה רש ז.ת רפסמ ןופלט םיקחשמ םירפס
 ₪.0:%-ו- 07000 0-4 8 0 0 ו תה 0 5 7 ששיצש שש אש בר | |

 - | ] דועו םסס5 (ך
 הר ר-ההרהס ה דלףקותב | | סמ ו ןויליגמ יונמ תויהל ת/שקבמ ללב המ'שמ ב כ

 ה בש 0 סיטרכ רפסמ ןוטפנ המישמה [] קזב ךירדמ ב

 : חייש 140- ךס לע האחמה תפרוצמ (ב הטי'צ וטס'צ ר סש - 4516 ב

 ה הדה - סיטרכה לעב תמיתח ..תונויליג 14 רובע ןמוזמב !ות דעו תיב ףלאמ =
 4-ב בויחה יארשא סיטרכב רעה חייש 0 ךט לע האחמה תפרוצמ [] רויצ תנכות-יטיפארג (ר

 .תיביר אלל סיווש סיישדוח םימולשת .תונוילג 28 רובע ןמוזמב 'א םיבצ יקסעל ךירדמ ב
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 ו גל ויצו 8 / \/ ג - /

 רוצ-ןב ףחש :תאמ

 תרזעל אב אוהו לאה ול םיארוק

 הטיירנה ?המל .הטיירנה ותדוד-תב

 הדיקפה הערה הפשכמה יכ לאהל הרפיס

 בר ףשכמ ידיב הלש םסקה הטמ תא

 .המלוע תא בירחהל דמוע אוה יכו ,המצוע

 הליג אוה ,ףשכמה תריטל לאה שגינ רשאכ

 השימח ףוסב תותלד שמח רובעל וילע יכ

 .הלועפל םיסנכנ םתא ןאכו .םירדח

 עצבלו רדח לכב רובעל םכילע

 תויתוא ףוסיאל תורושקה ,תונוש תומישמ

 םכילע רדח לכב .תונוש םילמ תריציו

 ,חרק) רתוי םישק םילושכמ םע דדומתהל

 חתפמ ואצמת רדחה ףוסבו ('דכו םיליט

 .אבה בלשל םכתא ריבעתש תלדל

 הניה ,התמדוקכ ,"רבחו רופס" הנכותה

 ךכב ןיחבהל רשפאו "דלוג רדנאל" תיבמ

 איה הינפה .תינכותה תלעפה רחאל דיימ

 לילצהו הקיפרגה תמרו ,םירומ וא םירוהל

 תמדוקה הדמולבש וזל אילפהל המוד ןאכ

 .יתרקסש
 לש דעיה להק אוה דיחיה ינושה

 יכ החנה ךותמ תאצוי הרבחה .םידליה

 םניא וז הדמולב וקחשי רשא םידליה

 בשחמה תא ליעפהל ידכ קיפסמ םירגובמ

 הדמולה הדעונ ,ךכ בקע .דבל הדמולהו

 שמתשהל דציכ םידליה תא דמלל

 רותפל ךכ ידי לעו יסיסב ןפואב תדלקמב
 ךיא םהידלי תא דמללמ םירוהה תא

 .תדלקמב שמתשהל
 המשכ ,הדמולה .המצע הדמולל ,תעכו

 .רבחו רופס - איה ןכ

 ותמרב הלוע ,ןייצל רתוימ ,קחשמה

 דחאב םתלספנ םאו ינשל דחא רדחמ

 .ןושארה רדחל רוזחל םכילע היהי םירדחה

 םילמ םע) שדחמ בוש לכה ליחתהלו

 .(תורחא
 תיבמ העיגה "טיהל תוא" הדמולה

 תוצראב הכזש "דלוג רדנאל" לש הנכותה

 תונכות לע םיחבש לש בר רפסמל תירבה

 רבודמ הילעש "רבחו רופס" םג) תונוש

 ..הבתכה ךשמהב
 תורשפא אוה דחוימב טלןבה רבדה

 .הנכותב םירומ/םירוהה לש הטילשה

 ,קחשמה ישוקב טולשל םילוכי םירוהה
 םג םילוכי םהו ,המר לכל בצקומה ןמזב

 :םיקחשמ השימחמ תבכרומ איה
 םיליחתמל דעוימ ןושארה קחשמה

 לע תוגצומ ובו (רתויב םינטקה םידלילו)

 הנכותה רגאמ ךותב) תויח רפסמ ךסמה

 תויח 20-ל לעמ לש םירויצ םיאצמנ

 רפסמה תא שיקהל דליה לעו (תונוש

 .ןוכנה
 רישי ךשמה וניה ינשה קחשמה

 גצומ ךסמה לע .ךופה לעופ ךא ןושארל

 תעבקנ םירפסמה תמר יכ רוכזל שי) רפסמ

 ךסמה לש ןוילעה קלחבו (םירוהה ידי לע

 דליה לעו תויומדה עיפוהל תוליחתמ

 עיגמ םרפסמ רשאכ הגוצתה תא רוצעל

 .הטמל גצומה רפסמל
 ןושארה ומכ אוה ישילשה קחשמה

 הנוכנ הבושת לכב םלוא (השק רתוי תצק)

 .בלכל םצע ברקל רוזעת
 לש רפסמ גיצמ יעיברה קחשמה

 לעו היתחתמ הרושבו תחא הרושב םימצע

 .רוביח ליגרת םהיפל ביכרהל דליה

 דיחיה קחשמה אוה ישימחה קחשמה

 דליה לתו (שארמ עבקנש) ןמז לע ססובמה

 שיבכעהמ עונמלו רוביח יליגרת רותפל

 .ךסמה לש ינשה הצקב ירפל עיגהל

 (םילמ) הדמול :קחשמ גוס

 הלעמו 'א התיכ :םיאליג
 :הקיפרג 0 )8 )₪

 יצחו 6 % 6 :לוק

 06% ;יללכ

 הדמולב קחשמה דליה יגשיה רחא בוקעל

 .(רתוי רחואמ הספדה תורשפא םע)

 השעמל איה הנכותה

 תדעוימה תודיחיה ןיב

 ןיבו ,שממ ריעצה ליגל

 םירוהה לש חוקיפ תורשפאמה תודדובה

 תרשפאמ הנכותה .םידליה יגשיה לע

 ריעצ ליגמ רבכ בשחמה תא ריכהל םידליל

 ילעב םידליל םג שמשל הלוכי םלוא

 הייושע איה ,הרקמ לכב .הדימל תולבגמ

 ידי לע ןמז הברהל קחשמ תרשפאמו בטיה

 .דליה תונרקס תרימשו דימתמ יוניש

 םירפסמ :הדמול גוס

 ישומיש םלוא ,4 ליגממ לחה :םיאליג

 .ןכ ינפל םג

 900 4 :הקיפרג

 6 לוק |

 1 :ףיכ

 60 יללכ

 6 7 אאכ
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 לש התורישב םידבוע םינטק םידש ורזועו דרא'ציר ךלמה - תוכלמה סכ רדח ?ןוכנ ,הידנריק תא תצק ריכזמ ףונה

 .םסק יצפח הל םיאיבמו ,הפשכמה .תוערה תורושבל םיכחמ
, 
 ,"י'ו

| - 

4 

 .הלש "הרוצה *וניש תעבט"ו הערה היטוקס יצפחל רוקמ והז - רוראה שדקמב תוריפח

 .םיבר םסק

 רשפא ,דרא'ציר ךלמה לש סויגה תכשלב

 תויומדה עבראמ תחא םע קחשל ליחתהל
 .הטמל תועיפומה

 .םיבר םיכובמ חנעפלו רובעל ךרטצת

 םג - םלוי רועה 5 ו תובוחרה

 .ןגהל ךרטצת םהילע

 רכש שוגפת םיבוט םישנא םג ,גאדת לא

 יוצר .תיטמוטוא זופימ תכרעמ שי קהל

 .חטשב תודבועה םע תוושהלו םעפ לכ לכתסהל

 התא ךא ,השילפ םיננכתמ םיביואהו םידגובה
 !םהל ןתית אל

 .ךילא .תואב רתויב ב תושקה תוצלפמה
 .היטוקס לש השדקמב

 . = .ןילע תאצמנ

 זאו הי תא ונררחישו ,םילספ המכ דוע

 | ..!חיטוקס - וז רתונש המ

 תוער תוצלפמו םיריבא דגנ תוברק םג
 ק' יכובמב ךל םיכחמ

%, 

4 
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 אזאע 5 םינותנ תסיתד אס אב 9 6

 %190 5040 2400 ₪805 דע םינותנ תרבעה - םדומ ןקתב הדימע

 תואיגש ןוקית+ימינפ סקפ-םדומ סיטרכ

 'ש560 'טש) 9600 805 הטילק/רודיש - סקפ | יאקירמאה

3 
 == ..7 ישמתשמל 117174 % - סקפ תנכות .1
 / / טשזאכס שפ-ל זאת א וא 5
 1 /  .םיקרב ינפב הנגה ןונגנמ ללוכ .2
 .לארשיב רתויב ירלופופה סקפ/סדומה 3
 0 - .םיאקירמא רומיגו תוכיא ןקתב הדימע .4

 | / | .תרושקתה דרשמ י'ע רשואמ .5

 ,סילעופה,טנוקסיד,ימואל קנב - סקפ/סדומה תוחוקל ןיב
 .סירחא סיבוט הברה דועו (:(2א1 ,טיבלא,הלשממ ידרשמ ,תואטייסרבינוא

 דבלב םימי 4-ל עצבמב תרושקת תוליבח !בל םיש

 (הנשה רצומ) /08 1/0. םילילמתה דבעמ + 1/1006 6
 ו (תינוגרא ןמוי) /סדישפ 0א64 אז20ת + 66 4%

 2 .מ"ע 160 - םדומ תועצמאב תרושקתל ךירדמה רפס !שדח 1
 22 ו ג !* .(םויל 500% לש הדרוה) םישדוח 3-ל םניח 385 יונמ (2
 ויל לארשיב 888-ה תונחת תמישר + 181.18 תרושקתה תנכות (3
 .93 ףרוח ,הידמיטלומו תרושקת הנכותל - ילארשיה גולטקה 4

 םיבשחמו סישנא תצובקמ "הנכותה ריע"ב עצבמ יריחמב תונמזה
 יפר וא קיציא איג לא הנפ 03-2951144 .סקפ 03-5288448 ,03-295145 .לט

 רוצ-ןב ףחש :תאמ
4% 

 םתא ךא שארה תא רובשל םכל אב םא

 םחול"-ל םיעגושמה לע םינמנ אל

 יצח תא תולבל םכל אב אלו "2 בוחרה

 ןבומ אולמב ,לסחל ןויסינב הבורקה העשה

 - םכדגנש בשחמה תומד תא ,הלמה

 .םכלש בשחמל הרסט תא וניעטה

 לע ססובמה הבישח קחשמ וניה הרסט

 - איה תירקיעה ותרטמש ,טושפ ןויער

 המכב ןחלושה לע דחא "חול" ריאשהל

 הבישח קחשמ לכב ומכ .םיכלהמ תוחפש

 לע רשאמ ןויערה לע רתוי אוה שגדה

 הבישח :קחשמ גוס |

 60 :הקיפרג

 7 :לוק

 ילילצל תופצל ןיא הז גוסמ קחשמב)

 (!(םימיהדמ םיטקפא
 - 4 :ףיכ

 יצחו 6 6 6 4 ;:יללכ

 ..הככ הז תא דיגנ ?ריחמה תא הווש
 ..דחא הבישח קחשמ קר הצורש ימ
 !קחשמה הז

 קחשמה תא ץירהל רשפא ןכלו הארמה

 והשימ - א1-מ ץוח) בשחמ לכ לע טעמכ

 רוחש דע ינועבצ) ךסמ לכ לע ,(?הז המ רכוז

 וא כ058) הלעפה תכרעמ לכבו (ןבל

 .(וא א סוסו\5
 ןחלושה לע ובצוי קחשמה תליחתב

 ינושה) םינוש םיגוס העבראמ "תוחול"

 .(ועבצב וא/1 חולה לעש הרוצב אטבתמ

 תוציפקב הרבעהל ןתינ חול לכ

 ומיע "ררוג" אוה רשאכ םינוש םינוויכל

 "תחונ" וילע םוקמה םא .םיפסונ תוחול

 רצווי ,רחא חול ידי לע סופת רבכ חולה

 הרוצו תובכש יתש לעב שדח חול

 ...תישימח

 שרוד קחשמה ,םתנחבה רבכש ומכ

 ויקוח לכב האלמ הטילשו בר זוכיר

 ,ןכל .(קחשמה ףוגב םיפרוצמ םיקוחה)

 הלא םיקוחב טולשלו אורקל ,דואמ בושח

 הילה ינפל רתויב תמלשומה הרוצב

 םג םיוולמ םיקוחה ,וגאדת לא .קחשל

 הבושח הדוקנ - בלש לכב תומגדהב

 תא קיפהל ולכותש תנמ לע - תינויחו

 ינפל קחשמה תא חונזל אלו האנהה ברימ

 .וב ןומטה לאיצנטופה תא ולגתש

 ההובג המרב הבישח קחשמ וניה הרסט

 ןנוכה לע ותוא וניקתתש עגרבו דואמ

 ..םשמ דרי אל אוה ,םכלש התישקה

 (?םתישע רבכ םייוביג)

 ווועצרלב םירוטאידלג
 ה יש יו

 - קילדמו שדח קחשמ קושל
 יי יל 1 ימה ול

 בותכל תרחבנה ירבחמ דחאל תתל

 ,עגר .ונמצע תא ונספת זא לבא וילָע
 !ןכ ???וילע ובתכי אל םיזיווהש המל

 בותכל ןמזומ םיארוקהמ דחא לכ
 חולשלו הזה קחשמה לע תרוקיב
 היהת תרוקיבהש דואמ בושח .ונילא

 תספדומ היהתש ,םילמ 500 תב

 ו יירש יי יג

 תרוקיב םיבתוכ םכתא הארנ
 = ג ו
 ל 1 יי

 .ןיעה תא סופתתש תרתוכ םינתונ

 הריהב הפשב םיבתוכ םכתא הארנ

 .םכתא הארנ ואוב .הנהמ לבא

 היהתש הבתכה :ונימאת אלו

 לע רתויב הבוטה הבתכה ונתעדל

 םסרופת "םייאקירמא םירוטאידלג"

 התוא בתכש זיווהו אבה זיוו ןויליגב

 ןמטאב" רבודמהו שדחה קחשמב הכזי

 .תמאב ."רזוח

 וקחש ?םיכחמ םתא המל ,ונ

 ,הלמ 500 תב הבתכ ודילקה ,קחשמב

 רהמ רתויש המכ ונילא התוא וחליש

 ...אבה זיווב התוא וארת ילואו



 סלדיא דוד :תאמ

 םיפידעמ ונבורש
 תווצקה ביבס זכרתהל
 םייבויח םירבדב םעטה המ ,םייבויחה
 ?תוושהל ידכ םיילילש םירבד ןיא רשאכ
 "באה לש ויאטח :טיינ לאירבג" קחשמה
 תוניצרב סחייתמ 515884 תרבח לש
 לכה .וללה םידגונמה םימרוגה ןיב תומיעל

 ,ךשוחו רוא ןיב קבאמה תא שיגדמ קחשמב
 רחבממ לחה - הדיגבו הבהא ,ערו בוט
 רופיסו קחשמה תוניגנמל דעו םיעבצה
 קחשמה ,(תודיחה תא רותפל ידכ) עקרה
 תרגסמב ישיאה קבאמה תא גיצמ הזה
 .וללה םידוגינה

 אוה טיינ לאירבג ,תורחא םילמב
 תלגוסמה תיתונמוא הריצי ,רידנ קחשמ
 תויומד גיצהלו ךסמה תא רובעל
 היהי תמאב ןקחשלש ךכ תויטסילאיר
 תינחור היווח יהוז .השענש הממ תפכא
 ליגרת רשאמ רתוי
 .היצנגילטניאב
 תוצבושמ תודיחה
 קחשמה רופיסב
 ךכ לכ הבר תוליעיב
 וא ןקהשהש
 םישיגרמ תינקחשה
 קלח דוע םילגמ םהש
 אלו רופיסהמ
 והנשימל דחא יתבישח םוסחממ םיצפוק

 תוחישה .אבה קרפל עיגהל ידכב

 הברה ךכ לכ תונתונ תולצפתמה
 דע תוישיא ידדצ הברה ךכ לכ ,תויורשפא

 אלו תויתימא תויומד ולאש םישיגרמש

 תוזחמ .רופיסב תואצמנה בשחמ תויומד

 דואמ םימוד רופיסה תא םימידקמה םולחה

 וניחומ הב ךרדל תיגולוכיספ הניחבמ

 וניתויפש תקבאנ ןתיא תויעבה תא ןמסמ
 .הנישה ןמזב

 םירופריפל םרוג רשא םולח ןימ והז

 תא םיבישמשכ ,השעמ רחאל רשאכ ןטבב

 :תוהלבה םולחמ הלילה עצמאב םדאה

 ..הבשחמה ןיע ךותב תחתור הָבהל

 תלברעמ תנהוכה לש סאלדרבה תשובלת

 םירצי תררועמ ,דחא ףוגב היחו םדא

 המישנה ...םישגרמו םינכוסמ - םייסיסב

 תולוק תא םישיגדמ םימוקעה םיפוצרפהו

 לע םישיקמ רשא ,םידיליה לש םיפותה

 ...םלוחה לש ובל תומיעפ בצקב םיפותה

- 

 םיאלמ םייחה
 | ,ךשוחו רוא :םידוגינב

 | ,באכו גנוע ,ערו בוט

 תורמל .תוומו םייח

 בוברע דיחפמ ןפואב למסמ רשא ,שחנה
 ףטוע ,תושדחתהו תוומ ,המכוחו עור לש
 ישיאל ךפוה םולחה עתפל ...ראווצה תא
 ביבסמ הילת לבחל ךפוה שחנה - רתוי
 ...םלוחה לש וראווצל

 קחשמה תא חתופ רשא םולחה והז
 0 םחצ . אאזסוחו אפ (כש דדות יג דת"
 ןמזב יתימא דחפ םישח הנושארה םעפב
 םושמ תאזו ,בשחמ קחשמב םיטיבמש
 אצמנ יתימאה דחפה ןכיה עדי תנכתמהש
 ,1גאא 1פא5מא .ישונאה חומה ךותב -
 לש תכרועה ,6 טסווק גניק רוציל הפתוש
 .דחפ הז המ הארנכ תעדוי טיינ לאירבג
 תויהל םילוכי םיעודי דחפ-ירפס ירפוס
 והז ,םהלש הצירעמה לש התריציב םיאג
 רופיס ,םידוגינה ןיב אצמנש המ לע רקחמ

 םימעפלו ביהרמ
 .דיחפמ

 לאירבגש ןמזב
 היעבה תא רקוח
 ודוו תוחיצר ,תידיימה
 וינב תוינחלופ
 הלגמ אוה ,סנילרוא
 רבע שי ותחפשמ לכלש
 לש תויומד .ךבסותמ
 ,הילפא ,תודבע

 וידחי תובברעתמ תועיבצו תונדשח

 תחצנמ הדיגב ובש רופיס ,עקרה רופיסב

 דחפה עצמאב ,ולזמל ,הבהא לע

 שי לאירבגל ,קחשמב עיפומש יגולוכיספה

 .רבעה ישעמ תא תונשל תונמדזה
 לש תחלצומ תבורעת אוה קחשמה

 להקל דעוימ אוה .הנבהו קחשמ ,תונמוא

 רתיב םישמתשמ אל ןאכ לבא רגובמה

 ידכ השק ןושל וא תעזעזמ תומילא ,םוריע
 ןתונ אוה ,ךפיהל .תאזה הרדגהה תא לבקל
 םיבצמו תויומד לע ןנערמו רגובמ טבמ
 ותומד תא המגודל וחק .קחשמה ךלהמב
 תורפס בהוא אוה לאירבג :לאירבג לש
 ךלהמב .ישלב רופיס בותכל םלוח רשא
 רשא שיאכ הלגתמו חתפתמ אוה ,קחשמה

 אוהש תולגמ תוחישה - םישנא לצנל בהוא
 ;םיצפחמ רתוי לעכ םישנ לע בשוח אל
 וליא ול תפכא ךכ לכ אלש השגרה םילבקמ
 הדומחה תרזועה לע סימעמ אוה תומישמ

 ןהב תונכסה לע בשוח אל וליפא אוהו ולש

 ךשוח ןיב

 ילסומ שלבה לש הריירקה תא דימעמ אוה
 היצמרופניא ול קפסמ רשא תכמות תומד)

 תלקתנ תיתימא תומד רשאכ .(תיתרטשמ

 יפואה תא םיניבמ דואמ תושק תוריחבב
 .רופיסה לש רגובמה

 םושמ קחשמל המיאתמ הקיפרגה

 לש עקרל םיהכ םינווגב שמתשה רייצהש

 שומיש רשפיאש רבד ,תוניצסה בור

 רואה .הנומתב םיבר הרואת תונונגסב

 תורונמלו םידיפלה תרואתל תובהלמ רבוע
 ירייצ ,הזמ רתוי .ףקתשמ רואו בוחר
 םיריוצמ םירופיס הברהמ ועפשוה קחשמה
 תונומתב רופיסה תא ומדיקו
 .רתויב ההובגה תוכיאב סקימוק-תויומד
 ןמזב) םירבדמ םיפוצרפ לש תפסותב הז לכ

 ראשו תומולחב) היצמינא יעטקו (החיש

 קחשמה הארממ םיקתנתמה ,(תוערואמה
 ןיינעמ יוניש םיעיצמו 558% ג לש ליגרה

 .קחשמה ךלהמב
 ךותב המכח הרוצב תבלושמ הקיסומה

 ישארה ןיחלמה אוה סמלוה בוב .קחשמה

 תוניגנמל ולשמ השיג ול שיו קחשמה לש

 רדח לכל .תיפיצפס הניצסל תורושקה
 םג ךכו ולשמ תידוחי הניגנמ שי קחשמב
 סמלוה ,המגודל .היצמינאה יעטק לכל
 וינ תא ראתל ידכ רתנספב שמתשמ
 תועש תא וליאו םויה ךשמב סנילרוא
 חסונ הניגנמ תרזעב ראתמ אוה הלילה
 שי תומולחב .ןגרואו םירתימב "םאיווקר"
 .ינפמיט יפות דחוימב ,השיקנ ילכ ןומה

 האלמ קחשמה לש םינוטילקתה תסרג
 היהת 62-ה תסרג ךא ,םיילוק םיטקפאב
 םהל היה אלש תולוקב תפצומ הארנכ
 .םימדוק םיקחשמב םידקת

 ךרד - םינולמיס ךרד איה הלעפהה
 איה תאז םע .51588 \ יקחשמל תיסופיט
 ללכשל ידכ םישדח םיעצמא המכ העיצמ

 -ה ₪1
 גישהל ידכו קחשמה לש יתחישה דצה תא
 .הנשיה סנילרוא וינל םיאתמה הארמה תא
 טושפ ,תוינכפהמ תויגולונכט ןאכ ןיא

 ךותב םינשי םילכ לש יעוצקמ בוליש
 קלוחמ קחשמה .אילפהל יושע בוציע

 םיבייחש םישעמ לש הרדס םע םימי המכל
 .האלה םדקתמ קחשמהש ינפל תושעל

 איה קחשמב רתוי ןנערמה טביהה
 רותב .ול הנקמ ןסניי'ג ןיי'גש המורתה

 תפחוד איה ,ירבג רקוח לע תבתוכה השיא

 לש וגאל רומוה יטחמ לש לטובמ אל רפסמ

 בור .תויעבה ןורתיפל תישונאה השיגל
 תרמוא ןסניי'ג .תוחיש לע ססובמ קחשמה

 לוכי ןקחשש ךכב אוה הזה ילכה לש וחוכש
 הצור אוהש היצמרופניא תומכ לכ תולגל

 רישעה עקרהמ עגר ותואב
 החיש ידי לע רופיסבש תומישמה-תתמו

 ןה ולאה תוחישה .תיביטקארטניא

 יפוא תא רישעהל םייתימא תונויסינ

 לשמל ,ןתינ .בשחמה קחשמבש תומדה

 הילאמ םע רפרפתהלו ילסומ תא בילעהל
 ןכו ,(תינלטק השיא ,ןירותסימ תשא)

 ,תנעוט ןסניי'ג .תולאש לואשל םג רשפא

 איה רופיסל תיביטקארטניאה השיגהש
 ןומה סינכהל רשפאש ינפמ ,תמלשומ
 התיה הרשיה השיגב רשא) היצמרופניא

 רשפא המכ עבוק ןקחשה וישכעו (תמלענ
 .ןותנה ןמזב עקרהמ תולגל

 ,תיתימאה ' וישו תביתכב ומכ

 םייח ולביק תויומדה
 וחותיפ ךלהמב ןהלשמ

 בצמ היה .קחשמה לש
 רופיסהש חותיפה ןמזב

 תמוי - לאירבג לש רבחה - ילסומש שרד

 ובתכנ תוחישהשכ ,לבא .קחשמה ךלהמב

 וכפה ילסומ םע לאירבג לש ויסחיו

 ,קחשמה תוחתפתהל רתוי םיבושחל

 תחא .םייחב וריאשהל הטילחה ןסניי'ג

 איהש תיתימא ךכ לכ התיה תויומדה

 וינמ תיתימא ודוו תנהכ לש םש הלביק

 תונמוא .וניניעב ןח אצומ הז .סנילרוא

 תונמוא איה םייחה תא תשדקמש

 קחשמל .םייחהמ םינהנה הלאל המיאתמה

 "ה טאוב . אוסה אפ כ דד

 אלש םירופיסה דחא תויהל לודג יוכיס שי

 קוזיח תנתונ םג.איה לבא ,ירבג ןקחש לכ .םלועל חכשיי
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 הידנריק

 חבזמה לע םישל שי ףסכה דרו תא
 .רהוזה
 רוחל םיערז השולש קורזל ךירצ
 .הפורשה הקלחבש
 .תיחופמה תרזעב םירבוש חרקה תא
 .תורהנמה תא תופמל דואמ ץלמומ
 חקית םא ,תורהנמב םדקתהל לכות
 םא םגו ,הפצירה לע םישתו שא יתות
 .שא יתות ךילע אשית
 רחאל ראבל קורזל שי בהזה עבטמ תא

 .תורהנמה ןמ םיאצויש
 חרפ תחקל ךירצ סוסגפל םיכפוהש ינפל
 .ןודנרב לש ומיא רבק לע םישל ידכ
 איצוהל שי ,םירפסה םע רדחב ,הריטב
 תויתואב םיליחתמה םירפסה תא
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 וא תזה

 תלוספה דילש גדה תא םימה שחנל ןת
 .הליערה
 תא אל) תדוכלמה לע קינקנה תא םיש
 .(רגרובמהה

 אזא( 5 5

 תלחמ רתונש גנודה תא חורמל ךירצ
 .הריסה לַע שבדה
 ןכומ התא ,תודוקנ 112-ל תעגה רשאכ
 .םירהל תכלל
 ותוא ןתו ןוילת קנעה רשנה ןקמ חק
 המיזכ ,םירבח ןכ) הריטבש המיזכל
 .(א(26-מ
 גלשה תכלמ לש הנומראב לבנב ןגנ
 .גלשה תצלפמ לע הגועה תא קורזו

0:6 1 
 ,הנבל הספוק שי הסורהה תללוצה דיל
 תרזעב התוא חותפל ךירצ
 .(ןולימהמ הז - הלימ ףא) ןושליק-תלתה
 ומיש - ןונמתהמ לבכה תא תחקל ידכ
 .ןונמתה לש ופוצרפ לומ הארמה תא

 םיגרואה

 ךופהל ךירצ ןוקרדה תרואממ תאצל ידכ
 ומידרהל וא - זאו שקל בהזה תא
 תרזעב ודיחפהל וא המדרהה ןחל תרזעב
 .הדחפהה שחל

 הוקת חתפמ רטומלרפ יבוק

₪ 
 א

*% 
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 ךירחא תפדור "תוטהול םייתפש"שכ
 הברה השע ,תיטיא תוריהמב התאו
 ./ריהמ רתוי התא םיבוביסב יכ) םיבוביס
 אל תצבשמב "רוחש רוח" ךלומ שישכ
 עבצ זאו םוקמ רובעיש דע הכח ,העובצ
 .תצבשמה תא

 ה8%- [4כ
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 א

 ו
 םיסיטרכב שמתשהל בוט דימת אל
 םימעפל !המיאתמ הרדיס ךל שיש עגרב
 אבה רותל םתוא ריאשהל רתוי יאדכ
 וא בשחמה לש רותב ולסוחי אלש ידכ
 4-מ רתוי רומשל רוסא ךא) רחא ןקחש
 .(םיפלק

 5 ד )

 ביואה ילייח תא ריינ ףד לע ןמסל יאדכ
 בותכלו (םיציח תרזעב) םהיתוזוזת תאו
 ךכו ,ההזמ התאש לייח לכ והימ ףדה לע
 לייח הזיא קודבל לכות ףוקתתש ינפל
 ךל יאדכ םא ךכ עדתו ,ךלומ דמוע
 רזוע םג הז רבד .הצצפ וז םאו ףוקתל
 רודיס לש יללכה הנבמה תא תוהזל
 .לגדה ןכיה רעשל רשפא ךכו ביואה
 הינתנמ ךברוא יתיא [שגומ]

 א 4

 להואל ךל - ידוסה בלשל תכלל ידכ
 זא .דחי םיעלותה לכ תא זכרו חריה

 חקית איה הב עגית םאו ,לגר עיפות
 .ידוסה בלשל ךתוא
 ,המדאל תחתמ רבעמל ךל :1 בלשב
 שאה דומע דילו תוכירבה יתש תא רובע

 הלגת םש ,הרקיתב זחאהל הסנו ץופק
 .ידוס םוקמ

 ןג תמרמ שמש ודיע

* 

 5 יראל ₪
 הפקב יראל תא קחשמ התאשכ
 דע שיאה םע רבדל ךילע ,קרוי-וינב
 םישו ותוא ארק .סיטרכ ךל ןתיש
 תא םיש ךכ רחא ,הניגנה תנוכמב
 בושו רדחל סנכיה ,בשחמב סיטרכה
 םע רבד .בשחמל סיטרכה תא סנכה

 ישי יו ויין וישי ןויציויוז יישר" ויילר 1

 תא הל ןתו ןימימ הנושארה השיאה
 לוחכה רפסהמ תלביקש םיטירפה
 .תילעמב

 סנכיה ,קורה ןינבב יטאפ םע התאשכ
 .תינומל הרזח
 ךילע ,ןולמב יטאפ תא קחשמ התאשכ

 רפסמ רדח לע ץוחללו חולב לכתסהל

 הלעו דיקפה םע רבד ךכ רחא .0
 לע םיש ,טילקתה תא םשמ חק .ךרדחל
 ןכמ רחאל .קז.גצ לע ץחלו ןופיטפה

 רדחל סנכיהו רתנספב ןגנ ,רדחל סנכיה

 ןסכורה למס תא ץחל .שיאה אצמנ ובש

 .שיאה לע
 ךילע ,וניזקב יראל תא קחשמ התאשכ =<

 דע וניזקב רמהלו ףסכ השיאהמ שקבל
 עיגתשכ .8250 לש םוכסל עיגתש
 םע רבדו תויליגלג רוכשל ךל ,הז םוכסל
 .השיאה

 הילצרהמ ןורדק ןור
 יסיטרכו ןמויה ,ףסכה תא לשימל ןת *

 .תינומב תאצמש יארשאה
 םיטקס רוכשו הנוויא לש תונחל ךל *
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 .ןוברעכ המלצמה תא דיקפהל לכותו
 .הנאל תא שוגפתש דע םיטקסה לע עס

 םע רבד ,םיינישה תאפרמל סנכיהל ידב *
 תחפטמ חק .ןחבמה תא רותפו הריכזמה
 הריכזמה זאו שארה לע התוא רושקו
 .סנכיהל ךל ןתית

 הדובעה רדחבש הריגמה תא ץורפל הסנ *

 םלצ .םיבתכמה חתופ וא חתפמה תרזעב

 .םוקמל לכה בשהו ,םיכמסמה תא

 1 יראל ₪
 ותיא סנכית לא ךא ,תונחב ןיי הנק א

 .רוכישה חלמל ותוא ןת .תינומל
 .ןולמל ןיי ןימזהל ןופלטב רשקתה =

 ןופלטה לע טורחה רפסמל םג רשקתה
 .ךלש קנראב סיטרכ לע בותכה רפסמלו

 . יי יו וייי]ו ויין ןיטיי][| ויני[ ינו[ |
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 עדימ וב אצמתו תונחב ןיזגמ הנק
 .תולולגה קובקב תא גישהל ךל רוזעיש

 2 יראל
 ןפלואל ךל .תונחב הלרגה סיטרכ הנק
 וליא לאשתשב .הריכזמל ותוא ןתו
 םירפסמה תא הל רומא ,ךל שי םירפסמ
 .תרחבש המ תא אלו םיכוזה
 הקשמ ךל םיעיצמש םישנאמ רהזיה
 .ךתיא תוליחתמש תורוחבמו

 התא .הסיטה רמג דע סוטמב ראשית לא
 .ונממ חונצל בייח
 .םיה תפשמ לוחו הרודמהמ רפא חק

 .ןוחרקה תא סימהל ידכ םהב שמתשה

 3 יראל
 םישו היזחה תא דרוה ,ריזחב לקתיתשכ

 ,היזחה תא בבוס .סוקוקה יזוגא תא הב
 .ריזחה לע התוא קורזו
 וסינכיו ךתוא וספתי תוילבינקהשכ
 .חורבל ידכ טעב שמתשה ,בולכל ךתוא
 .ןיעקרקמ ךמסמ יר'צל ןת

 לא ךא ,ףזתשה ,םיה תפשמ תבגמ חק

 .שמשב ידימ רתוי ההשת
 .רויכהמ ןובס חק

 ןורשה תמרמ לגס ןורי
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 אצמנ 5741111-ה לש תיבה בכוכ

 תורכל רשפא ,תשפז כא 081118-ב

 המישמה תא םיעצבמ םא תירב םמיע

 ךירצ .םהלש הנוילעה הצעומה לש
 יכ ,דיימ םהלש תוניפסה תא תונבל

 ורגתסי 52/1111-ה לכ המ ןמז ירחא
 .םהלש תיבה בכוכב

 אוצמל רשפא (087-ה תא

 דיל ןזצ תא 5 40-5-ב

 אל לדתשה ,םזג טז מיו גש

 ותרכי םה ,ןיסורדנאה לע םתיא רבדל

 .דיימ תירב ךמיע

 אצמנ אזזאא -ה לש תיבה בכוכ

 רשפא יא ,(גאוא1\ א או(רתא-ב

 םה לבא ,םהלש תוניפסה תא תונבל

 דויצו םניח תוניפס 4 ךל םינתונ
 .ירוסרקרפ

 םילשורימ ןייפ

 1 תיבב יתוא וחכש

 ךשמל םיבנגה תא רוצעל לוכי הבורה
 רשאכ וילע תוריל רשפא זאו ,המ ןמז
 לופי ךכו) תדוכלמל תחתמ אוה
 .(תדוכלמב
 יכ תיבל הסינכב תדוכלמ ביצת לא
 .םשל ועיגי אל םיבנגה

 (יזוזז 7 דא

 תא תונבל ךילע ,תויללח תונבל ידכ
 .א סו 1.0 קאסוסא \א[
 ךילע ,א()01. 8 א[1 תונבל ידכ

 תא תונבל

 .אז או גדד א
 ץאכזנתד

 ,ריעב דרמ שי םא א
 ידכ אבצ בצה
 .הדירמה תא אכדל

 תא סופת <

 לש טמולפידה

 לבקתו םירברבה
0 

 תומצעמ שי םא *
 תוחתופמ רתוי

 רצייל ךילע ,ךממ
 חולשלו טמולפיד
 .עדי בונגל ותוא

 הלמרמ ןנוג ויז

 - סקרפ ידרפ ₪
 איך 1
 בשויש רוטקודה לש סוכה תא חק ,רבב
 * .ןחלושב

 א תא חק ,רבב תירוחאה תלדהמ אצ ד*
 קובקב) טז זא18א-ה תאו 105-7168 -ה
 .הלגעב ןטק בוהצ
 תיחפ תא חק ,א10א1'פ 6475-ל ךל
 .ךילא הבורקה א-ה
 רנ תא חקו היסנכה תותלד תא חתפ

 .הוועשה
 תא חקו ךלש תחקרמה תיבל ךל
 .ףדמה לעש הלוגסה החשימה
 תא חתפ ,הנישה רדחל תוגרדמב הלע

 תאו הארמה דילש הריגמה תא ,הביתה

 תחא לכב לכתסה .הטימה דילש הריגמה

 .ץפחה תא חקו ןהמ

 לע רופאה חתפמב שמתשה =
 יפדמ דילש 01.1, דס 055% -ה

 לכתסה .הריגמה תא חתפו תופורתה

 .סיטרכה תא חקו הריגמב

*  %  % > 
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 א ךל ןתי אוהו ,רפסל סיטרכה תא ןת
 .םייפגמ

 םשרימה תא אורקל חילצמ אל התאשכ <
 * תחקלש סוכה תא םיש ,השיאה לש
 הז תא ןתו םשרימה לע רוטקודהמ
 .רבב אצמנש רוטקודל

 הפיחמ רקה רתיבא [שגדומ

 1 המצועל ןוצרה
 ךילע ,טקשה םסק תא גישהל ידכ
 ץעל תכללו ספאא 501.1. תונקל
 ₪ םע עלסה תא חתפ .םייחה

 + .םסקה תא חקו קא

 שמתשהו םידורוה םיחמצה לא ךל *
 תא תחקל ליבשב קד(11 50₪] 1.-ב
 .ןיערגה

 תיב דיל עש1סז 5701 1-ב שמתשה =
 * ןקמ תעבטה תא תחקל ליבשב אפורה

 ךל ןתי אוהו אפורל התוא ןת .רופיצה
 .תואירב ייוקישו ףסכ

 ברחב א145758-ה םע הריטב ןמאתה =
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 .המיחל תוחוכ גישהל ידכ

 .הוורואב דובעל ךילע ףסכ חיוורהל ידכ

 ירחא) ישילשה ךסמב ,םיעשרה תדקפמב

 :בותכ (תודוכלמה רדחו רמושה רדח

 ,קזפזז צאזה ,קזחפוו 6 אקקז אם \

 דיל ךל ךכ רחא .61.0588 סססא

 וילע הלע - םיאב םישנאהשכו ,ןחלושה

 םיברקתמ םה רשאכ .(01.18 :בותכ)

 לע תולתיהל ךילע .8/05 ץחל ,ךילא

 םיפדור םה רשאכ !ןזרט תושעלו טוחה

 בותכ .םהילע לופית תשרבנה ,ךירחא

 .אבה רדחל סנכיהו סעאא

 5 ד 1

 וצריש םיטובור ועיפוי הרעמה דיל

 רזייפ ףולשל ךילע .ךלש תווצב עוגפל

 ללוכ) םלוכ תא ולסחיש ינפל תורילו

 .(ךתוא
 עלסב תוריל ךילע הרעמה ךותב

 שמתשהל ךרטצת) ןוילעה ילאמשה

 ,(הדמשה בצמב רזייפב
 תחתמ רובקה שיאה תא אפרל ידכ

 הרזעה קיתב שמתשה ,םיעלסל

 ותוא בוזע .יוקמ רוטקוד לש הנושארה

 .תלעות םוש ךל איבי אל אוה) החונמב

 בקעי ןורכזמ תתס איג

 יר'גו םוט

 ,טקסה לע התאשכ ,םוטב העיגפה

 אב םוטשכ .תודוקנ הברה יכה תנתונ

 סנכיה - טקסה לע התאו שיטפ םע

 .תודוקנ לבקתו ךלש רוחל
 קורז ,טימניד איבמ םוטו רוחב התאשכ

 ענמי הז .תדוכלמה לעש הינבגעה תא

 םא) הצצפה תא סםינכהלמ םוט דעבמ

 .(זמזב תאז השעת

 =15 שכ



 סלדיא דוד :תאמ

 םיריכמה םכמ הלא

 יקחשמ ינרצי תומש תא

 = יי
 תומש לש האירקמ קר

 לש ותריציב תוברועמה תורבחה

 תורבח עברא ושרדנ .5 סו( א

 תרבח :טקיורפה לע דובעל ידכ

 קחשמהו קגצפא פסעדאהתת

 תרבהח ,(ם.ה6א | סאצקזז

 קתשמה) [מכ 5סץדאאהתח"ת

 קחשמה - וכשמהו א ס| חאפז םזא 30

 סאוסזא 5צ51₪%א85 תרבח ,(00א]
 םא .ם1/08078א808א16 8715 תרבחו

 והז ,"תילושיב תומלשומ" לע םירבדמ

 [פ תרבח לכ םדוק .בטיה לשבתהש לכאמ

 ,תמלשומה הקיפרגה תא תקפסמ

 .רתויב תילולפאהו הדיחפמה ,תקיודמה

 הזוזת תריציב םהלש תונמוימה תא ףסוה

 רצומהו ןקחשה לש וטבממ תידמימ תלת

 ברה ןויסינהמ ףסונ קלח חק .ףוג לבקמ

 .0א101א תרבח לש םידיקפת יקחשמב

 תקלחממ םימוסק םיטנמלאב בברועמ

 ףסוה ,ףוסבל .םהלש הקיסומהו תולוקה
 תיבמ רופיס תקפהו לוהינ לש תפצק

 ₪1 0160016 תרבח לש הלועמה קיפמה

 תלביקו - בורקה ןמזב הז תא שגה גד

 .הלועמ תיגולונכטו תילאוזיו הדועס

 רוביגה ,קחשמה לש תירוקמה הסרגב

 לש הרוצ לביק רשא יטסימ ןאמש היה

 ותפוג תפלחה רחאל רחא םלועמ תצלפמ

 הסרגב .ינמז ןפואב ,תצלפמה סע

 טריק םשב תומד אוה רוביגה תיתימאה

 דמיממ הרוצ יפילחמ לש עזגמ ןורחא אוהו

 יפילחמ ןיב םירידא ברק היה םעפ .רחא
 םיבוטהש ןבומכ .םיערו םיבוט הרוצ

 ו

 ישארה ערה הרוצה ףילחמ) ת00071.5-ב

 תא גישהל תוסנלו (%ם57ד5 םשב

 קוק'ציה דרפלאש גשומה) א טחא

 | יו יי | ו יי יומו נז = יש די

 ןפואב .(גישהל דדומתמה לע רשא עדימ

 חילצי טריקש ןוחטיב םוש ןיא ,יעביט

 לע רפיס תודיתעה הלגמ רשאכ .ותמישמב

 ידילי לע ורבעי רשא םידיימה תונוסאה

 טריק לש ולרוג ,םירחאה הרוצה יפילחמ
 לש ומש םג ןאכמו - לצ ךותב אבחומ היה

 .קחשמה
 אוה קחשמה לש אלפנה קלהה

 הרוצמ ותרוצ תא תונשל לגוסמ רוביגהש

 ו יי ל ו ד ו

 כ

 וי
 םילשהל ידכ םינוש תומוקמל עיגהל ידכב
 בוד הריכזמ תויחהמ תחא .ותמישמ תא

 תומוד תורחאו ,תועורז עברא לעב ילזירנ

 ןיע" יומד ףפועמ רוצי ,ןטק ידמג רוציל
 ים יו ו ו

 .קנע ןבא םלוגו םייפנכ לעב רדנמאלס

 גיצמ 53 00%6451מ8א קחשמה

 הרוצ תפלחה ךילהת תא תניוצמ הרוצב
 םיטיבמ הנממ טבמה תדוקנ תא הנשמ םגו

 תא האור ,לשמל ידמגה רוציה .ךובמה לע

 םירוציו הכומנ תואר תדוקנמ לכה

 (ההובה ןיע יומדו רדנאמלסה) םיפפועמ

 .רתוי ההובג תואר תדוקנמ לכה תא םיאור

 = ד יל ו יל

 0 ו כ וה ו יי
 םילגעמ תרוצב תגצומ רשא תילוק הפקתה
 אוה .םילג לש טקפא םע הרטמה לא םיזזה

 תרזעב בורק חווטמ ףיקתהל לגוסמ םנ

 בנז שי רדנאמלסה יומדל .למשח תוכמ
 שא ירודכו רצק חווטמ תופקתהל ינודיכ

 "ההובה ןיע" יומדל םג .םילודג םיקחרמל

 - םינוש םיקחרממ הפקתה יגוס ינש שי
 .ולשמ דחוימ ינועבצ טקפא לעב דחא לכ
 ךפוה תמאב ברקהו ,תולוקה תא ךכל ףסוה
 (-שג מ[ יל

 ואציש תורחבומהמ איה הקיפרגה
 תויומדו עקר הגיצמ איהו א / מא תיבמ
 ית רי ו ג
 ירויצ .[ןכ תרבח לש תינשדחה תיפרגה
 ןבא ילספ ,הבר תונקיידב ושענ תוריקה

 0 כ =
 1 וי ירה = ד יו
 םיחטשהמ המכ .םיזז ,רחא םוקמב תוריקה
 .םיתמה ריעב תוניצס ומכ ,םילפרועמ
 ו ו יו
 ל ו ה שו מ יח =
 .תונוש תומר ןיב םירשוקה

] 
 ףונב שומישה איה תפסונ העתפה

 תומדה רשאכ .קפואה דע עיגמה קיודמ
 רבעמ םיעיפומ גג אלל תוסירהב תשפחמ
 ו יי =
 םשב היצלומיס קחשמב ומכ הדימ התואב
 םיהובג תמאב םה .ססאגאסטמ
 ...הרקתהמ

 לש והארמל תלגרתהש ירחא וליפא
 לכ תא רוקחל ךל יאדכ ןיידע ,םיוסמ בלש
 רשא תדוכלמ לע םיכרוד םימעפל .תוניפה

 ו |
 המרל הל הנקמו םימב המרה תא (תועובו
 .ירמגל רחא הארמ

 .םימישרמ םה םג םיילוקה םיטקפאה
 תלעב - ברחה לש הנושארה הכמהמ
 תוומה תקעזל דע - םיטרסב ומכ הקירשה
 םה תולוקה ,תסבומה תצלפמה לש

 ב
 8 ילעב וליפא ,לוקה יסיטרכ לש תלוכיה
 .םישרמ שממ .טיב

 .דבלב םינולמיס לע תססובמ הלעפהה

 טו.דזאב שטאסמא קחשמה יבהוא
 הטיש ןכא יהוזש ובשחי ששחזע

 בר =
 עיבצמ ירמימ תלת ךסמ לע ץח רשאכ

 רשאכ .המידק רשי הזז תומדה ,הלעמל

 .הרוחא הזז תומדה ,השמל עיבצמ אוה
 תלת םיקחשמל םיאתמ הז ללכ ךרדב

 תויומדב רבודמ רשאכ ךא ,םיבר םיידמימ
 םיטביה המכ ןאכ םידבאמ תופפועמ
 הסיט בצמבש תופצל היה רשפא .םיינויח
 ויה הטמלו הלעמל םיזיזמה םיצחה
 המידק הזוזתב אלו הבוגב םילפטמ
 זכרממ קוחר אצמנ ץחהש לככ .הרוחאו
 ךרד רתוי רהמ הצר תזמדה םג ךכ ,הנומתה
 ןמז םג חקול .שדקמ וא תוסירה ,ךובמ
 יציח תא לבקל ידכש הדבועל לגרתהל
 םינולמיסה לכ תא לטבל םיבייח הזוזתה
 היארה ןולחל תחתמ ןכ ינפל תרחב רשא

 ל5פ ר ל

 רשפא הלעפהה תאש תורמל .ידמימ תלתה

 .הילא לגרתהל םיבייח ,תוריהמב דומלל

 תדלקמ תרזעב תפסונ הלעפה תייצפוא

 סנכיהל םיצור אלש הלאל רוזעל הלוכי
 .רבכעה תרזעב רתוי תכבוסמה הלעפהל

 הרבעהב דקמתמ קחשמה לש וביל

 השענ הזו והנשימל דחא רוצימ

 תחתמ ."םיבאכ אלל"ו תויעוצקמב

 השיש םיאצמנ תומדה לש התנומתל

 תא גציימ םינולמיסהמ דחא לכ .םינולמיס

 טושפ ךירצ .תוצלפמה תחא לש הפוצרפ

 םייוצרה םירוציהמ דחא לע ץוחלל

 יאנתב ,תידיימ טעמכ תישענ הרבעההו

 יזנילופ גשומ) "הנאמ" קיפסמ שי טריקלש

 .(םסק תייישעל השורדה תינחור היגרנאל
 תאצמנ ידמימ תלתה ןולחל תחתמ

 םינולמיס םיעיפומ הב תודוקפ תרוש

 ךתוא איבמ םינולמיסהמ דחא .םינוש

 יבצמ העברא םנשי) ןוטילקתה תויוליעפל

 תופמה ךסמל איבמ רחא ,(םינוש הרימש
 תינמיה הדי תא ליעפמ דחא ,יטמוטואה

 םירחאהו הלאמש תא ינשה ,תומדה לש
 ותואל תודחוימה תופקתהה תא םיליעפמ

 ,רוצי
 לכ אל איה תישארה הלעפהה רשאכ

 שממ איה ברקה בצמב הלעפה ,הלק ךכ

 הדיב קשנ םישל רשפא .תיביטיאוטניא

 ךותב עיפות איה זאו תומדה לש תינמיה

 רוחבל רשפא ,ךכ רחא .יתפקתהה ןולמיס
 רוחבל וא הליגר הפקתהל הז קשנב

 ןמסה תא םימש ,קשנב
 ג מיי

 = | .ותואל תדחוימ הפקתהב
 ;| םירחובש ירחא .רוצי

 םיצחולו לסחל םיצור
 ,תקרוש ברח .רבכעה לש ינמיה שקמ לע

 שא ירודכו למשחמ קרב ,רקור ןודיכ

 תוצלפמהש ןמזב הרוק הז לכ - םיצצופתמ
 .ןשא תולעמה קבא תומירעל תוכפהנ

 ךכ לע וננולתה םיבר םינקחשש ירחא

 תכלל דואמ לק ידמימ תלת קחשמבש

 יופימ תכרעמ ונב הזה קחשמב ,דוביאל

 יבש מ ב ל די ]= יל 7

 הגיצמ םגו ןקחשה םוקימ לש יוושכעה

 .רקוח אוהש המרה לכ לש רתוי הנטק הפמ

 רוזא לכ תיטמוטוא גצומ הפמה לַע

 רשא דחאה ביכרמה .וב רקיב ןקחשהש

 ןקחשה ןיב םיסחי אוה קחשמב רסח

 תלילע לכ .קחשמב תועיפומה תויומדהו

 ביבס הבוסנ 511/\ 0/6 4518 קחשמה

 םיער םירוצי לש תורוש ביצמה ,/ סך

 .ןקחשה לש ותומד דגנכ םינוש תומלועמ

 תא בושחל תורשפא ןאכ ןיא ,הזכש רותבו

 תומד לכ דימשהל ךיא אלא דימשהל ימ

 .וכרדב שגופ טריקש
 אוה ,תואדוב דיגהל רשפאש המ

 ןרק" אוה 54 06 5188 קחשמש

 םכחותמ קחשמ ,הקיפרגו תולוק לש "עפש

 היהיש הצרי בוט בשחמ לעב לכש רישעו

 תכמתנה תפומ תריצי יהוז .תיבב ולצא

 .תמדקתמ םיקחשמ תייגולונכטב

 קחשמ אוה 51 0 א

 הכימת לעב אלפנ "זזג6א 86 8"

 המ .קזחה וסיסבל הפנע תיפרגו תילוק

 הז םאה אוה תואדוב דיגהל רשפא יאש

 אוהש תויהל לוכי .אל וא םידיקפת קחשמ

 השענש רתויב םכחותמה הלועפה קחשמ

 .הכ דע

 :פינוילצ



 ןהכ ןוריל :תאמ

 ...ןמזב קוידב םתעגה !יה ...
 .ליחתהל דמוע קראפב רויסה
 .ףרטצהל םינמזומ םתא

 ,םירואזונידהו שונאה ינב
 שגפמה תא "וספסיפ" רשא
 60-כ ינפל םהיניב ירוטסיהה
 שגפיהל םינמזומ ,הנש ןוילימ
 .הז קחשמב

 ךובס קראפב םיבבותסמ ונא
 םיבר םיישק אצמנ ובש ,יתייעבו
 םיישק םקלחו םייגולואיג םקלח -
 .הלבוחש החטבאה תכרעמ לש
 וניכרדב רובעל ךרטצנ ,ןכ ומכ
 לע ספטל ,תוילמשח תורדג ךרד
 ,תורהנ תוצחל ,םיעלסו םיקוצ
 תיריפשה ןמו םיעלס תולופממ רהזיהל
 תא שוגפנ וניכרדב ,לכמ בושחהו .תיקנעה
 ןפואב קראפב םיבבותסמש םירואזונידה
 החטבאה תכרעמב הלבחהש רחאל ,ישפוח
 .תואלכמהמ םתוא הררחיש

 ,םירואזוניד לש םינוש םיגוס םימייק
 םקלח .ולשמ תונוכת םהמ דחא לכלשכ
 .םייתודידי םקלחו םיפרוטו םיפיקתמ
 םיליפל םימוד - ספוטרסיירט :המגודל
 ךא ,םייתודידי םה .םיינרק שולש ילעב
 םה - םתוולשמ םתוא םיאיצומ רשאכ
 .םיפיקתמ

 אוה ףרוטו ןפקות רואזוניד
 לעב אוה .וסקר-יט) סקר-סורואזונריטה
 תולגוסמש תוקזחו תויקנע תועתלמ
 .תחא תבב לכוא ןוטו םלש םדא עולבל

 ,דחפ לש השוחת הטוע ביבסמ לכה
 עתפל ץוצל לולע דעצ לכ לע ןכש
 םיאבחתמ םירואזונידה .ןכוסמ רואזוניד
 ןנכתל השקש ךכ ,םיכובסה םיצעה ירחאמ
 בצק תאו קראפב ונלש לולסמה תא שארמ
 .וניתומדקתה

 לומ לא חוכו םיעצמא ירסוחמ ונחנא
 ,ירוטסיה-הרפה רבעה ןמ תויקנעה תויחה
 .ונל בוראל תולולעה תונכסה לומ לאו

 תועיפומה ,תויתייחה תויומדל ףסונב
 תויומד םג אוצמל לכונ ,הז קחשמב
 .קראפה לעב אוה דנומה ןו'ג :תוישונא
 ,קראפב רוקיבל ואב סקלו םיט וידכנ
 ודבא החטבאה תכרעמ תסירק רחאלו
 ואבחתה םה .םירואזונידה תואלכמב
 .םידחופמ םהשכ והשלכ םוקמב

 - טנרג ר"ד תא קחשמש ןקחשה התא
 דנומה ןו'ג .םלועב םסרופמ גולואיכרא
 ןתינ םא קודבל ידכ רויסל ךתוא ןימזה
 ךתמישמו ,םירקבמל קראפה תא חותפל
 ריבעהל ,סקלו םיט םידליה תא אוצמל איה
 לא םירואזונידה תואלכמ ךרד ךתיא םתוא
 .קראפל ץוחמ לא םשמו םירקבמה זכרמ

 .רתויב השק טנרג ר"ד לש ותמישמ

 6%- [8כ

 הרויה קראפ

 תישונא תומדל והשלכ יוכיפ שי םאה
 ?רואזונידכ הלודגו תיקנע היח לע רובגל
 טנרג רייד ןכל .תאז עצבל ןתינ אלש ןבומ
 שומיש ךות םירואזונידה לע רובגל בייח
 :םינוש קשנ ילכב

 והז - (14288₪) ילמשח רקוש *
 ליחתמ התא ותיאש יסיסבה קשנה
 רצוי ילמשחה רקושה .קחשמה תא
 דימשהל ןתינ ותרזעבש קרב
 תא םמהלו םינטק םירואזוניד
 ,רתוי םילודגה

 וב שומישהש קשנ ילכ והז - הבור א
 ךכבו קוחר חווטמ תושעיהל לוכי
 גורהל ןתינ .רקושהמ רתוי ליעי אוה

 כבו ,קחרממ םירואזונידה תא
 .םהב תולקתהמ תוחפ ןכתסהל

 א-.ךההד ינוינוי'צ

 + 0-6 )6 הקיפרג

 % 6 4 לילצ
 (לוק סיטרכב שומיש אלל)

 6 6 6 6 ףיכ
 6 6 ₪ 6 ןיינע

 ש 6 6 6 יללכב

 קחשמ ,ריחמה תא הווש - רוציקב

 קקדזנ ,הרטמה לא עיגהל ידכ
 םינוש םיצפחל וניכרד ךלהמב
 ונדיב רזע ילכ ויהיו ונתוא ושמשיש
 ךלוה ונחוכשכ .םהל קקדזנש תע לכבו
 םואתפ תולגל םיעתפומ ונא ,לזואו
 תא ונל הבישמה הנושאר הרזע תכרע
 .ונחוכ

 םג לקתנ ,קראפב ונירויס ךלהמב
 ינשייחבו הזזהל םינתינה םיצפחב
 ףטוש עדימ לבקל ןתינ םהמש העונת
 .קראפב תוליעפה ךלהמ לע ישומישו
 םכותבש תוריש ינסחמ אצמנ ,ףסונב
 .חטשב תואצמתהל םיישומיש םילכ

 םילשהל ונילע היהי ונרויסב
 תכלוה ןהלש ישוקה תמרש תומישמ
 המישמל עיגנש ינפל תאז לכו ,הלדגו
 םולשב תוצלחיה :לכמ השקה
 ,קראפהמ
 לש השקה המישמל םינכומ םתא םאה

 ???םיינלטקה םיפרוטה לומ תודדומתה
 !!!ךרדל ואצ - ןכ םא
 םכל הכחמ הרויה קראפ

 תשרדנה בשחמה תרוצת

 וק(--קפ) ]א[ 386/486 בשחמ

 חישק ןנוכ

 (תוחפל ןורכיז 256%) 0: ךסמ

 תוחפל 2א[ ,(א/\א) בשחמ ןורכיז

 ₪058 רובע יסיסב ןורכיזז %

 515 ןורכיז %

 1.2א1 םינוטילקת ןנוכ

 חישקה ןנוכב םייונפ טייב-הגמ 9

 לוקה יסיטרכב ךמות קחשמה
 :םיאבה

 זס1גת0- ;801ו0 , סת

 ייס]3ת0 50:01 -ו 1

 ו -אי=
 לש םינוש םיגוס םנשיש ןוויכמ
 ךרד תא הליחת דמל ,םירואזוניד
 םתפקתה
 !!חר ב - תדעור המדאב שוחתשכ

 ו
 העונת
 עיגהל דציכ ךרד אוצמל הסנ
 םירהה תוגספל
 ךרד ךל השע ,אצומ ךניא םא
 םיעלס תרירג תרזעב
 יל כי 2 1 םינ
 ד ל יב
 לש םכרדב דומעת לא
 | יב וי ב = יונ

 דלפנזור יור :תאמ

 וויי 8

 מ
 יש
 ו
 ו
 .וילע

 רתוי הברה הזה ץורימה
 :;ראשהמ ללכושמו םכחותמ
 תא רוחבל לוכי ,גהנה ,התא
 גוהנל הצרת הב תינוכמה
 ץורימה תוינוכמ לש רחבמ ךותמ (חצנלו)
 םא הריחבה רחאל םג .םלועב תובוטה
 ,עונמ - תינוכמב והשמ ףילחהל הצרת
 עיפשהל לוכיש רחא קלח לכ וא םיגימצ
 דיגת קר !בובח היעב םוש - ץורימה לע
 !ףילחתו

 היהי הזה קחשמה - המ עדוי התא
 לוכי םג התא - ףוסה דע ךתיא יטרקומד

 8 ,ןכ .תורחתהל לולסמ הזיאב רוחבל
 םימסרופמהו םיבוטה םיצורימה ילולסמ
 ,השעמל ,וא) ךילגרל םיסורפ םלועב
 הפיא דיגהל ךירצ טושפ התאו (ךילגלגל
 .םויה גוהנל ךל אב

 היכרנא אל הז היטרקומד - גאדת לא
 קיודמ לכה - הפ אצמת אל ןגאלאב םוש -
 םירזחושמ ץורימה ילולסמ :רדוסמו
 תיתואיצמו תקיודמ הקיפרגב םיגצומו
 המרב ךינפל םיגצומ עונמה יקלח ,דואמ
 וגצוי ךלש תואצותה םגו דואמ ההובג

 דע תונכדועמו הלבטב תורדוסמ - ךינפל
 איש רפשת םג םא ,ייה .הנורחאה היינשה
 םיסרפ ,םייפכ תואיחמב הכזת ימלוע
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 יווחצצהווו

 ו?אל ,םלתשמ .תואושתו
 ונלש רקסנש ןייצל םוקמה ןאכ ילוא

 5וח18 :םיקחשמ ינש לש בוליש םצעב אוה
 (9גז חת כזוטסז-ו םילולעפ ץורימ אוהש
 תוינוכמל ינויסינ תוינוכמ ץורימ אוהש
 .הלחא .םלועב תובוטה ץורימה

 - בהלתמ םתס ינאש םיבשוח םתא םא
 םיבר םיבשחמ ינותיע םג .םיעוט םתא
 ראותב קחשמה תא וריתכה ל"וחב
 הפוקתה לש "רתויב יטסילאירה קחשמה"
 תלוכיהמ דואמ ובהלתה םג םה .הנורחאה
 רשפא :םעפ לכב היארה תיווז תא ףילחהל
 רשפא ,קוסמ טבממ תינוכמה ירחא בוקעל
 8-כ דועמו תפלחתמ המלצממ טיבהל
 שומיש ידי לע וקפוהש תומיהדמ תוויווז
 .תללכושמ תכרעמב

 תוהובגה תויתקפהה תויוכיאה תורמל
 טעומב קפתסמ אוהש רבתסמ ,קחשמה לש
 רדסב הז 640% םגו ול קיפסי 286 דבעמ -
 .םכתניחבמ םגש הווקמ ינא - ותניחבמ
 תרבוחב :תוילאירה יבגל הנטק הרעה דועו

 ךות חתופו הנבנ אוה יכ רפוסמ קחשמה

 לע ודיעהש ץורימ יגהנב תורזעיה

1/.- > 
. . 
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 םיצורימב םהיתושוחתו םהיעוציב
 ינחבמ ךותו קחשמב םיגצומש םייפיצפסה
 םיחתפמה ה'רבחה ושעש םינוש הגיהנ
 .אסא 4א1] לש חותיפה תווצמ

 יכה קחשמה אל הז ילוא ,וארת ,בוט
 המכ לכה ךס יכ - םעפ יא חתופש אלפומ

 ףוחדל רשפא תואקתפרהו הלילע ילותיפ
 םתא םא לבא ,ןכסמ תוינוכמ ץורימל
 אל ןמזמ םאו הלאכ םיצורימ לש םיקירפ
 הלועמ הקיפרג תלעב תינוכמב םתגהנ
 ונהיתש חוטב ינא - ההובג "תויתואיצמ"ו
 .ינומכ קחשמהמ

 יצורימ תייצלומיס - קחשמ גוס
 תוינוכמ

 % 0 6 64 :;הקיפרג
% 4% 6-06 (8 
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 םיצורימ יבהואל דואמ יאדכ :םוכיסל

 .תוינוכמ ימדמו
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 רוצ-ןב ףחש :תאמ

 63 ,םיילגר עברא שי ימל
 תוכורא םיינזוא יתש ,םייניש
 יכרצב טלחומ תובשחתה רסוחו
 !ןבומכ סקמו םאסל ?תלוזה
 הנושארה תיאמצעה הרטשמה
 !םלועב

 ידכ לכה ושעי סקמו םאס
 םג המולעתל ןורתפה תא אוצמל
 סורהל ,סומרל רמוא רבדה םא
 םא הנשמ אלו רבד לכ לע ךורדלו
 !יח וליפא וא חמוצ ,םמוד אוה

 תרדס ירוביג םניה סקמו םאס
 םוקמ תספותש סקימוקו היצמינא
 לש תוירלופופה דדמב דובכ לש
 תובר תורדס ומכו ,תירבה תוצרא
 הירוביג םג וכפה הינפל תוחילצמ
 .בשחמ קחשמ ירוביגל

 תרבח האיצומ קחשמה תא
 תוחלצהל תיארחאה סמייג סאקול
 לש ומוי" ןוגכ תוירטסיה
 לרוגו סנו'ג הנאידניא" ,"לקטנטה

 "םיפוקה יא" ןבומכו "סיטנלטא
 .םיהדמה

 תיחמומ הניה סמייג סאקול

 רסוח אוה םהלש רסמהש םיקחשמל

 תטלחומ תוערפתהו טלחומ ןויגיה
 האיצוה איה ןכלו ,םיבתוכה לש
 ימ ?םירטוש) ונלש םירטושה דמצמ
 תאו) ברימה תא (?תודועת םהל ןתנ
 ףרוטמ קחשמ הרציו (...ץימה
 םיפרוטמ םינקחש קרש ךכ-לכ

 !וב ודמעי תמאב
 המודה הרוצב יושע קחשמה

 הקיפרגה ןכלו ריוצמ טרסל

 ךא דחוימב ההובג אל - םאתהב
 ירוביגב רבודמש ךכב בשחתהב
 הקיפסמ איה םיריוצמ םיטרס

 הוטשמ

 1 + 60 ו

 ילעב םג רשאכ ןורתיל ךפוה רבדה)
 .(וב קחשל םילוכי שלח בשחמ
 לכ עקר תקיסומו לוק בלשמ לילצה
 םיטקפא םיעקוב םעפ ידימו ןמזה
 םא קר ,ןבומכ) םילוקמרהמ םידמחנ
 וא הז גוסמ לוק םיטרכ םכתושרב

 .(רחא
 ןכותה ,קחשמה תוכיא יבגל

 םילוכי ונחנא ,וב ןומטה רגתאהו

 קחשמ דוע והזש םכל רמול
 תויוטשה לכ םע יסופיט "יסאקול"
 .תוליגרה

 :רמוא הזש המ תא ןיבמ אלש ימ
 .ב ןמז הברה זיוו ארק אלש ןמיס .א

 קודביש .ג הדמתהב אורקל ליחתיש

 לקטנשטה ,הנאידיא תא םירבחה לצא

 לע ותעד המ טילחיו םיפוקה יא וא

 .ד .הרבחה לש םיקחשמה ןונגס
 ,'ג+'ב+'א תא בטיה עציבש רחאל
 תונקל ול אב םא טילחיש ,זא קר
 .סקמו םאס תא

 דומח קחשמ וניה סקמו םאס
 תא בהואש ימ לכל דעוימש
 סמייג סאקול תרבח לש םיקחשמה
 המר לע רומשל הכישממ הרבחה)
 בהואש ימ לכלו (דואמ ההובנ
 ...ללכב םיריוצמ םיטרס

 הלועפ - הקתפרה :קחשמ גוס

 % 6 0 6 :הקיפרג
 יצחו < < :וסיטרכ ילב) לוק

 6 6 6 < :ולוק סיטרכ) לוק
 אל םתא םא ?ריחמה תא הווש
 יקחשמ לש םייטנאפ םיצירעמ
 םיבשוח ונייה סמייג סאקול
 .םיימעפ



 .הוש--

 הדיחיה|
 תיצרואהו
 תוריקהנ|

 ףתש :תאמ

 רוצ-ןב

 םתוא ולבק
 תועור תב
 תוירטסיהה
 םייפכ תואיחמו
 ;"תייז ד.ע"ו ₪

 םוי לכב ,ץראה ידלי לש שדחה ןועגישה
 - שדחה 2 ץורעב ,15:55 העשב ישילש
 !זןמ-סקא

 תוכוז ,תומדוק תובתכב יתנייצש יפכ
 ,תונורחאה םינשב סקימוקה תויומד
 תא ףחס ןמטאבש זאמ .תשדוחמ הליהתל
 וטרס תאצ םע "הינמטאב"ב םלועה
 ולחה ,עונלוקה יתבל 1989 ץיקב ןושארה
 :ירשפא םוקמ לכב בככל סקימוקה תויומד
 ירצומ ,הביתכ ירישכמ ,בשחמ יקחשמ
 ,ןבומכו םיקתממ ,בלח ינדעמ ,השבלה
 .תוריוצמ היזיוולט תורדס

 ?ןמ-סקאה םהימ
 לש םהיתויומד תא יל ןטס רצי רשאכ

 ,1963 תנשב ןמרדייפסו םיאלפומה תעברא
 םע םירוביג :שדח גוסמ םירוביג רצי אוה
 .ןתיא תוהדזהל ולכי םיארוקהש תויעב
 תוצובק יתש ורצונ הפוקת התואב ,ןכל
 ויה ,רתוי הקיתווהו ,הנושארה :םירוביג
 םהיתוחוכ תא ולביק רשא לע-ירובינ
 (ןמרפוס :ןוגכ) ץראה-רודכל ץוחמ
 תא ולביקו םיליגר ודלונ רשא לע-ירוביגו
 :ןוגכ) םהייחב םיוסמ בלשב םהיתוחוכ
 סקימוקה תורבוח .('דכו שאלפ ,ןמרדייפס
 טעמכ ,ןהלש בהזה רות תפוקתב זא ויה
 הסנכנ רשאכו החלצה התיה תרבוח לכ
 הלטנו) הז קושל "סקימוק לוורמ" תרבח
 תורחת הרצונ (יס.יד תרבחמ הלבוהה תא
 ןפואב - האיבהש תורחת ,תורבחה ןיב
 ,יל ןטס .תושדח תויומד תריציל - יעבט
 תויומד ןמזה לכ רצי ,הרופה חומה לעב
 הקירמא ןטפק ,םיהדמה קנעה) תושדח
 הב הדוקנל עיגה אוה םג םלוא (דועו
 לע אורקלמ סאמנ םיארוקל יכ טילחה
 יתשמ תחא לע םינמנה לַע-ירוביג
 טילחה ןכל .םדוק ורכזוהש תוצובקה
 .םירוביג לש שדח גוס שפחל

 דע ...בשחו בשחו בשחו בשי יל ןטס
 !ןמ-סקאה תא רציש

 השעמל היה ןמ-סקאה ירוחאמ ןויערה
 ויה רבכש תוצובקה יתש לש דוחיא
 ץראה רודכב ודלונש לע-ירוביג .תומייק
 םניה םירוביג םתוא .םהלש תוחוכה םע
 יהשלכ הביסמש ץראה-רודכ ידלי
 (!קיפסמ שי הלאכ תוביס ,יל ונימאתו)
 םהש ןוויכמו .םידחוימ תוחוכ םע ודלונ
 והשמ םע םיליגר םישנא השעמל
 רוציקה תילגנאבו "ארטסקא"

 0%- ))כ

 אבה רודה :סקימוק ירובינ

 םשה רצונ - סקא תואה איה "ארטסקא"-ל
 !ןמ-סקא

 םירע צה

= 

 .דואמ רהמ הצואת וספת ןמ-סקאה
 ,םידונמ ויה םה הרבחב גירח לכ ומכ
 םהל ולכנתה דחאכ םירגובמו םידליו
 לכ .הרושהמ םישנאכ םתוא לבקל ובריסו
 סלרא'צ רוספורפ םק רשא דע ,ךשמנ הז
 םיריעצ העברא ונועמל סינכהו ראיוואסק
 תוחתפתה - היצטומ ןושלמ) םיטנטומ
 תרענ ,פולקיצ) העברא םתוא .(תיטנג
 תווצה ויה (היחהו חרקה שיא ,אלפה
 היהש) רוספורפה .ןמ-סקאה לש ןושארה
 ןמיא (םייטפלט תוחוכ לעב טנטומ ומצעב
 הנגה תומישמל םתוא חלשו ונועמב םתוא
 אוה ומולח רשאכ ,ישונאה עזגה לע
 םישנאה ןיבל םיטנטומה ןיב םולש תנכשה
 םק ,סקימוק תרבוח לכב ומכ .םיליגרה
 לעב טנטומ) וטנגמ םשב דגנתמ רוספורפל
 (יטנגמה הדשה לע הטילשה ,ןגומ חוכ
 ומצעל םשו םיטנטומ ודיצל סניכ רשא
 הטילש ידיל םיטנטומה תא איבהל הרטמכ
 די לבנ לכל תפתושמ הרטמ - םלועה לע
 יתלבה קבאמה לחה ךכ ...סקימוקב היינש
 תושונאה רשאכ םיערב םיבוטה לש קסופ
 םיטנטומה םישועש ערה עגפה תא תרכוז
 הקיחרמ תאז תובקעבו ,בוטה תא אלו -
 טרפב ןמ-סקאה תאו ללכב םיטנטומה תא
 .ראיוואסק רוספורפ לש ונוזחמ

 הינא מ - סק א
 רפסמ ךות ,תירואטמ התיה החלצהה

 לוורמ תרבח ידיב יכ רורב היה תורבוח
 ךשמב ,זאמ .לודג רצוא אצמנ סקימוק
 תעפוה רחאל ורבעש הנשה םישולש
 תרבוח יפד לע םינושארה ןמ-סקאה
 .םיבר םיטנטומ דוע ועיפוה ,סקימוקה
 ושרפ קלח ,יח ןיידע םקלחו ותמ םקלח
 .ערה וא בושה דצל םחלנ ןיידע קלחו
 ,רשפא םאו ,םיפילחמ אל חצנמ סוס ,עודיכ
 - הז הרקמב םג ךכ .םיסוס דוע םיפיסומ
 עצמאב הכפה "ןמ-סקא" תרבוחהש רחאל
 - רתויב תרכמנה תרבוחל םיעבשה תונש
 םיעוריא קר רשאכ ,שדחמ שדוח לכב
 ןוגכ) ינשה םוקמל התוא םיקחוד םידחוימ

 קר תאז םגו - ןמרפוס לש תוומה
 לוורמ תרבחב טלחוה ,(דחא שדוחל
 תוקסועה תופסונ תורבוח איצוהל סקימוק
 רודב תקסועה) "סטנטוימ וינ" :םיטנטומב
 ,"רוטקאפ-סקא" ,(םיטנטומ לש ריעצ
 .דועו "טיילפ אפלא"

 הכפהמ לע טלחוה 1991 תנשב
 וקלוח םיטנטומה רשאכ וללה תורבוחב
 תורדס יתש דוע וסנכוהו תוצובקל שדחמ
 רשאכ ונוש תורבוחה תומש) בבסל תושדח
 עצוב ךפהמה .(סקא תואב הליחתמ תחא לכ
 ופתתשה רשא תורבוחהו לודג שערב
 ףסכ םינפסאה קושב םויכ תווש הז ךפהמב
 .(תונקל ורהמ זא ...הלוע ןריחמו) בר

 הריזחמ הנש םישולשה תוגיגח דובכל
 םינש ינפל תמש) וטנגמ תא לוורמ
 רתוי םייאמ ,רתוי קזח אוה רשאכ ,(תוטעמ
 ןיבשהל ןווכתמ אל אוהש חוטבש המו
 ,ישונאה עזגל םיטנטומה ןיב םולש

 סקאה תיישע ת
 ןמטאב לש ותחלצה רחאל ,רומאכ

 ירוביג שופיחו תורבוחה םלועל רבעמ
 תורבחה ועיגה - קווישל םישדח סקימוק
 קרפ לכ) תריוצמה הרדסהמ ץוח .ןמ-סקאל
 (!!!רלוד ףלא םיעבראכ לש ביצקתב קפומ
 הצובקה םש לע תונוכמ קחשמ רצונ
 סרפ תא 1991 תנשב ףטק רשא ,תללוהמה
 ץפומ אוהו "רתויב בוטה תונוכמה קחשמ"
 היזיוולטהו בשחמה יקחשמ לכל םויכ
 ךשמה יקחשמ שי רבכ ,ןכ ומכ םייתיבה
 לע-ירוביג ןמ-סקאה םע דחיב םיגיצמה
 םיזוחה יפל .'וכו ןמרדייפס ןוגכ םירחא
 םניא ןמ-סקאה יכ הארנ (רבכ םימותחש)
 בורקה דיתעב םילשונמ תויהל םידמוע
 תוחפלו (תוריכמב דחא רפסמ ןיידע םהו
 לע םתוארל ולכות תובורקה יצחו הנשב
 ןויסינ יפל טופשנ םאו .ינשה ץורעה יכסמ
 - טיהלל הכפה המוד הרדס לכ וב רבעה
 !!!שארב טיהלכ וז הרדס ואר

 .המחלמ ,חתמ
 .תודיח ,טרופס
 .. דועו רודיב

">." 

 ,המיא ,תואקתפרה
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 21דמ תוחפ אל רטעל ךרצ ךסנל עיגהל ידכ ,השק הרטמהש איה תמאה ? חילצת םאה
 םיארוגה םיתרשמה ללגב רקיעב ,רבעמל םישק רתויו רתוי ןמזה םע םישענש םיבלש
 .ךתוא דימשהל תנמ לע לכה ושעיש ,ףשכמה לש
 .המחכו הבל תחהנ ,םיעיתפמ םיעלס תומדב תופסמ תמכס ךל תוכחמ הזמ ץוח

 טק 05 8
 םינקתפרהה לבא ,הערפ לש ללוקמה ורבק לא הדיריב ךל תוברוא תונכס ףוסניא
 ! עיגה ךרות שכע .הז ןירותסמל אקח םיכשמנ םיללוהמה
 רדחל רובעלו תוחתפמה תא גישהל ,תונכסה לכ תא רובעל ךילע ,הז קתרמ קחשמב
 | .הנהמו ןווגמ קחשמה .אבה
 םיכרדב רותפל ךילע היהיש םישדח םירגתא םיחיטבמ רדח לכב םינוש םירוצי
 !! רכממ קחשמ ורהזה .תונוש

 זאשא דחוצוה
 ? "םיבכוכה ןיב עסמ" לש 324-ה קרפהמ רוציל שי םייניש המכ
 ? בהאתמ ןקלוו בכוכ דילי ךיא םיעדז םתא םאה
 ? תחלצ וא רופיצ ,לותח לש הרוצ שי ביואה תניפסל םאה
 100דמ תוחפ אל הליכמה וז היוורטב וחוכ תא הסע ,עדוי אוהש בשוחש ימ
 יבחרב םידהוא ינוילימ המצעל הרבצש החילצמה ללחה תרדס לע תטוש תולאש
 00% | 0005 .אל םא ימ.. תאצוהב הרשע ךותמ ןושאר טקסיד והז .םלועה
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 .םיקחשמ תליבח לכל םניח ףרוצי ,ילארשיה הנכותה גולטק * ! םניח ! םניח
 .דבלב 'ש 15 וניה םיקחשמ תליבח לכ ריחמ *
 .'ש 35 * םיקחשמה תוליבח 3 לכ ריחמ... עצבמ *
 .חולשמו לופיט ימד 'ש 10 ףיסוהל שי *
 .חישק קסידו הלעמו 564 גוסמ ינועבצ ךסמ שורד םיקחשמה לכל *

 ₪ ישב ג". יבינו יי יה "ו" וו ו ג ג ג ג א 8 ו , , : יי
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 םיקחשמ תליבח
 2 'סמ
 סו האססה אא
 .ץק רדנמוק תרדסב ןושארה קחשמה והז
 ו!! םלועב רתויב םסרופמה קחשמה
 ,8 ןב ןואג ,זילב יליב לש וילענל םיסנכנ םתא
 םיקלחמ תיללח תונבל חילצהש
 אצוי אוה ,תיבב אל םירוההשכ .אצמש
 7 ךפוהו תירוחאה רצחל
 תלצהל ךרדב תופרוטמ תואקתפרה
 . םינקיטרווה שוביכ ינפמ ץראה רחכ
 יצחו 006 דחומה ןכוסה
 ,ואשחה ןכוסה לש וילענל םיסנכנ םתא
 .סטיקואה בלב יאל חלשנש
 ןכוסמה עשופה לש חצבמ לוסיח : הרטמ
 רמוח לע וידי תא םשש ,רבח קח דר -
 !!! רתוב ידוס - גווסמה
 ,םיללכושמ םיטובח ,םימ"כמב ןגומ רצבמה
 .םילייח ,תוגנינ ,םיפלצ ,םישקומ
 .םעפ יא חציש רתויב םיבוטה םיקחשמה דחא
 .תובר תועש םכתא שופתי קחשמה
 .א0006- לש תרוסמה בטימ

 םיקחשמ תליבח
 3 'סמ
 הק וז
 רוצעל ןוופנב םיטובחה ךביוא תא לסח
 ! םלועה תא דימשהל םזיסנב ,עשורמה ןוטחפ ר"ד תא
 יבהוא לכל האנה לש תועש .תעגשמ היצממינא
 .שיש םיבוטה דחא .הלועפהו תויריה
 .םיכסמ לש םוצע רפסמ ליכמה הלועמ תוזרז קחשמ
 ?| רוטקחה לש וחומ יריצי לע רבגתהל לכות םאה

 םידאמ לע האקתפרה
 ..המלענ םידאמל הנורחאה תחלשמה
 7 הינפל וחלשנש ולא ומכ קזידב
 .תוצע ידבוא .א.ס.א נב םינעדמה
 ?? ירותסמה בכוכה לע הרוק המ
 חםעפל הנורחאה םתוקת אוה התא
 ? רישכ התא םאה .המולעתה
 םיעשחמ םיטובח ךיננפל

 .דבלב דחא הבח ךדיבו 03295 145 וא 28,29,30 תוחולש 03-5288/448 :'לט ,הנכותה 'חממ תונמזהל
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 תא ונל ושע בוש (טפוסורקימ) םה ,ןכ
 !!!הז

 ןוילימ 11-מ הלעמל ורכמנש רחאל
 האצי ,םלועה יבחרב ₪005 6.0 לש םיקתוע
 תצפושמ/השדחה הסרגה םלועה ריוואל
 ילעבמ 80%-ש הלעפהה תכרעמ לש
 רמוא הז הב םישמתשמ ?6-ה יבשחמ
 .(:םיבשחמ ןוילימ האממ הלעמל

 תא וחקל ,6 הסרג תא ריכמ אלש ימל
 5 הסרג דע היהש ליגרה תודוקפה טס

 - תוליגרה 05-ה תודוקפל ופיסוהו
 תנכות ,םיסוריו תדמשהו רותיאל הנכות
 תריחבל תורשפא םע תילמרונ יוביג
 הרוצב תובגל ךנוצרב םתואש םיצבקה
 תרשפאמה הסיחד תנכותו ,הפיו החונ
 רתוי ךלש חישקה ןנוכל סינכהל השעמל
 ןפואב ליכהל לגוסמ אוהש הממ םינותנ
 עובק וניא הסיחדה לדוגש בל ומיש .ליגר
 דוביע) ללמ יצבוקב רבודמ םאש ןוויכ
 תונובשח תלהנה יצבוק ,ליגר םילילמת
 יפ דע תויהל הלוכיו תניוצמ הסיחדה ('וכו

 ךלש חישקה ןנוכה םא רמולכ - 1-ל 7
 וב סינכהל לכות יזא הגמ 80 לש לדוגב
 בור םא ךא !םיכמסמ לש הגמ 500 דע
 תונומת ,םיקחשמ - יפרג וניה ךלש רמוחה
 לכותו 1-ל 2-מ תוחפ היהת הסיחדה ,'וכו
 הגמ 150-כ סינכהל הגמ 80 לש ןנוכב
 רבדה ,הלמב יתוא וספתת לא ,בגא .ךרעל
 הבתכב טרפא םתואש ,םימרוג דועב יולת
 ןיזאהל וטילחה טפוסורקימ ישנא .תרחא
 בהא ךכ לכ אלש ,להקה תובוגתל תונעהלו
 הב ולגתנש תויעב המכ ןקתלו ,6 הסרג תא
 ...לשמל בשחמה יקחשמ יבהואל ועירפהו
 לש ןוכדעל ילמיס םולשת תרומת תאז לכ
 ןוכדעה ריחמש חינהל שי) .ב"הראב 5 5
 ץראב םג המוד לדוג רדסב והשמ היהי
 6.0 הסרג תא רבכ שכרש ימל ,שדוקה
 .(ז[בומכ

 :הככ זא ?6.2 הסרגב שדח המ
 השדח הנכות הבלוש וז הסרגב

 קורסל תלגוסמה 508ת0288%א המשש
 וב ןקתלו אוצמל ,חישקה ןנוכה תא
 .תולקת

 םינותנה תסיחד תנכות =
 תויהל הכפהו הרפוש

 וז .ןתינש המכ דע ,רתויב החוטב
 תרבח לש תישארה היעבה התיה
 ינקחש לש םג ינויסינמו טפוסורקימ
 .םיבר בשחמ

 תא תקדובה [כסטט]6(נטגז6 תנכות =

 תנכות ידי לע ותסיחד ינפל עדימה
 תויעב עונמל ידכ כסטט!650866-ה
 .שארמ

 6%- כ

 ד
 זיוו ר"ד :תאמ

 .ןורכיזה תקידבל השדח תינכות =*
 .םינותנ תקיחמ ינפמ הנגה =*
 .תולקת רותיא *

 ד
 הל הרבצ \/ומ6סא8 תונולחה תנכות

 ןיב בולישה .הנטקה ונצראב םג בחר להק

 תורשפאה ןיבו שמתשמל חונ יפרג קשממ

 ,"תונולח" ךותב תונוש תונכות ליעפהל
 תונוש תונכות המכ ליעפהל ךכ ידי לעו

 הנכות ןיב םינותנ ריבעהל וא תינמז וב

 לכ - (ללכ הב הרושק הניאש) תרחאל תחא

 רשא בר להק "וקיבדה" וללה תונורתיה

 .ךכ לכ ארונ וניא דשהש הליג
 הסרג הכרדל האצי רצק ןמז ינפל ,ןכבו

 התסרגש הנכותה לש "תילארשי"

 רבודמ .3.1 הניה תילגנאב הנורחאה

 לבא ,\/ות0סטש5-ב ושענש םירופישב

 םה תירבעה יארוקל רתויב בושחה רבדה

 תעדל ןיינעמ .תירבעב םיאלמ םיטירפת

 ...הכלהב הרייוג הנכותה םא

 אלפנה םילילמתה דבעצמ
 .השדח הסרגל הכז ו\/סז6 +ס0ז \/וח00סו5
 וניכז בר אל ןמז ינפל קרש תורמל תאז

 תבתוכה 2.0 הסרג תא טפוסורקיממ לבקל
 טיהל תויהל הכפהש ,תילגנאו תירבע

 םייקסע - םיבשחמה ילעב בור ברקב
 .םייטרפו

 ?6 הסרגל םיצפוק םואתפ המ זא

 רשייל" הצור טפוסורקימש אוה רופיסה
 .םירחא םיבשחמ לש תואסרג םע "וק

 שוטניקמה בשחמל םג םייק \/סז8-ה
 ןוויכ .5.5 הניה הנורחאה ותסרגו
 הסרג איצוהל הטילחה טפוסורקימש

 הסרגהש טלחוה ,26-לו שוטניקמל השדח
 .6 ארקת השדחה

 שארב םניה ויהיש םישודיחה
 ךא ,תירבעב םיאלמ םיטירפת הנושארבו
 םימצעב רתוי בוט לופיט היהי הזל רבעמ
 ךותב הנומת בלשל ןתינ תעכ - תונומתו
 תגאוד הנכותהשכ ,בותכ רבכש ללמ דומע
 דועו הנומתה ביבס "רדתסי" ללמהש

 ...יתווכינו יתיאר .םיבר םיטנטפ

5% 

 הרודאמ רזעילא ימר

 כס

 הנחמ דוק ,01(4א1א14וא :2 הנחמ דוק *
 :4 הנחמ דוק ,11.00040 3
 .דא אסאו=

 ןתיא ינבא בשוממ ןגנילרמ ןתנוי
 םתוא םידירומו םייובש םיליצמ םא =

 .ןוירשה תא הלעמ הז ,וא) התיחנ םוקמב
 - תוקורי תודוקנ :הפמב םינמיס =

 תודוקנ ,קלד - תונבל תודוקנ ,םייובש
 .תשומחת - תולודג תומודא

 ,הפועת הדש ץיצפהל םיצור םתא םא =*
 - ועגפית םא ,טעמ וציצפה :ךכ ושע
 ןוירשה םכל הלעיש דע םייובש וליצה
 וציצפהו הפועתה הדשל ורזיח .600-ל
 רפסמ וז הלועפ לע ורזיח .תצק דוע
 .םימעפ

 .קלדה תומכ תא וקדיב םעפ ידימ א
 םכילע - 30 תוביבסל עיגמ קלדהשב
 .קלד אלמל

 אל) םיביוא דגנ קר םיליטב ושמתשה א
 .(םילייח

 פס שטז.א סח \טססא 3

 .א1/45402-ב רחב
 .םיקירט תויונחב הנק
 % % % .קשנ ילכ הנקת לא

 ה ג ס

 = < - ו -| מ <

 ירופיצ בשוממ לארשי ירמוע

 הז.שא אופס זא הושא דא6א סאז.ת

 דוקה ,םיצורש בלש הזיא רוחבל ידכ *
 .01440:50 ע/םכ :אוה

1. 

 דוקה ,םיצורש בלש הזיא רוחבל ידכ *
 .351.1.5/\3 :אוה

 ו-7

 הלא תעבגמ םהוש ריפוא

 1 ה'גנינה יבצ

 = זאו ,ת411%8 םיצחול חוכ אלמל ידב *
 .הטמל םיימעפ ,הלעמל םיימעפ םיצחול
 . זאו  ,ןימי ,לאמש ,ןימי ,לאמש

 בוכורוב תוער

 ,םיקלח השולשל קלוחמ ןושארה בלשה *
 קלחב :סונוב בלש שי קלח לכבו
 יתש ירוחאמ אצמנ סונובה ןושארה
 ןימי דצמ תויבחה לא םיאב .תויבחה

 םיכישממ ךכ רחא .תחא תיבח םיצפנמו
 תיבחה ןוויכל םידעצ רפסמ דוע
 אוהש ,סונוב בלשל םיעיגמ זאו המילשה

 תודוקנ וב חיוורהל רשפאש רצק קחשמ

 .םייחו
 ,8 לע ץוחלל רשפא ,בלש םירחובשכ *

 ןמיס עיפומ זאו תינמז וב ..-ו 71
 .םיבלשה ירפסמ ירחא ןימי דצב הלאש
 ןמאתהל רשפא - הז ןמיסב םירחוב םא
 .סונובה יבלש לע

 2 ה'גנינה יבצ

 תכלל יאדכ ,קחשמה תאלעהב =
 הובגה ןולחבו (0ע110%8) תויורשפאל
 םיצחה תרזעב ריבעהל (1,ם/21) רתויב
 לקל (אסא\א41[1) ליגרמ הנימיו הלאמש
 שיאה בלשה ףוסב ךכו ,( 5
 .רבד םוש ךילע קורזי אל הלעמלמ

 רתויש המכ לוכאל יאדכ ,סןנובה יבלשב *
 .םייחה תא הלעמ הז יכ ,תוציפ
 התא םא ,טובורה םע סונובה בלשב
 לוכי התא ,טובורה תא גורהל חילצמ
 ובשינש םיבצה דחא תא ררחשל
 קר ררחשל רשפא םעפ לכב .(ולספנשו
 .דחא בצ

10 58 

 ₪-בו 4-בו חרקה לע הלע ,גלשה ץראב =
 .זוורבה אצי זאו ,חרקל תוכמ המכ ןת
 .םייח דוע ךל ןתי זוורבה ,הרומתב

 פא 14810 ן,גאע

 הלעמל תולעל יאדכ ,בלש לכ ףוסב *
 ךותמ תחא לבקל רשפא זאו תוילעמב |

 שולש וא םייתש ,תחא :תויורשפא עברא
 .חרפ וא ,םייח תופוקת

 רשפא ,ןוריוואה וא תללוצה םע םיבלשב *
 .חרפ תחקל ילב םג תוריל
 תבכש שי (1-1 בלש) קחשמה תליחתב
 התא םא קר) ץתנל רשפאש םינבל
 שי לאמש דצמ תישילשה הנבלב .(לודג
 .בל

 תוילעמ שי (1-3) ישילשה בלשב *
 םא קר ןתוא תולגל רשפא לבא ,תורתסנ
 תאצמנ הנושארה תילעמה .לודג וירמ
 תא םיסרוה :הנושארה םיקולבה תרושב
 תויבוקה שולש ךותמ תיעצמאה היבוקה
 םילוע ,התוא םילגמ זאו בוש םיצפוקו
 .הלעמל וירמ תא תחקול איהו הילע

 ךרכ םרכרי'כ

 ירופיצ בשוממ לארשי ירמוע

 תזא]נה ן[פמא

 בלשל ,אזא18 - ינשה בלשל :םידוקה *
 - יעיברה בלשל ,01כ5א - ישילשה

 כ 2
 .5א 08 - ישימחה בלשל ,תאססא

0%1)< 2 

 יאדכ ,ינשה בלשב ,ןושארה םלועב *
 .םולהיה תא גישהל ידכ הלעמל ראשיהל

 ץוחלל ךירצ ,ינשה םלועב ףועל ידכ *

 .הטמל תובר םימעפ

 סל'גנא סולמ ןהכ ןרע

 ןוקרדה תמקנ

 .לופיל םילולעה םירבדמ דימת רהזיה

 .תוריפ דימת לוכא

 לכות אל - אל םא !דימת הבובה תא חק
 .חצנל
 .םיננעה לא הלע
 .שא תולקמ וילע קורז ,עיגמ ןוקרדהשכ
 הרוחא ךל ,הרובד וא ןבא האור התאשכ
 .הז לעמ ץופקו
 קחשמהמ םיזוחא המכ בושחל זעת לא
 ...קחשל קיספתו שאייתת זא יכ ,תישע

 !הבוח וז וליאכ קחשל ךמצע תא חרכה
 השעת לא .םירחאל םימודה םיבלש שי *

 תועתפה שי יכ םירבדה םתוא תא םהב
 .(!תוער)

 ךל יאדכ ,הזה קחשמה תא ךל ןיא םא *
 !ותוא תונקל

 ור סביב

 הרודאמ רזעילא ימר

*  % % % % % % 

 םייאקירמא םירוטאידלג

 רוחבל :ךילע קחשמב םיבלש רובעל ידכ *
 ,הצור התאש םינקחשה רפסמ תא
 זאו םידוק תריחבל ןמסה תא ריבעהל
 יפל אבה רדסב םישקמה לע ץוחלל
 - 43, ,,3,3:םיבלשה
 - ה ,,ה הם, ה, ,1.םי/ת1, 2

 - הם, ה ,,3,3,2 ,1.ם] 3

 .[ אנ 4

 הוקת ינגמ סורג רוד

 רודנמוק ינויב

 ךילע ,קוסמה דיל ,הליפנה ינפל א
 5 בלשב גישמ התאש חתותל ףילחהל
 .תיכוכזה קוסמב תוריל זאו

 ה'גנינה יבצ

 ץחל ,לגרב לייחב טועבל הצרת רשאכ
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 ןבכ-לכוחד תרצות ירוקמ תואקתפרה קחושמ

 היצנידרואוקו הבועחמ בכועמה =

 רומוה אלמ 6

 תירוקמ הקיסומ 6

 תירבע רבוד פ

 יס ₪ נמכב "מומ
 = רה\י\ \י

 ?חורחאב ויטו הב וצי הז

 רסמה רו חיומו-ו\ב םיונבצ 356 8

 וה ,המסרפ :ןוגב םיבר םיטספא 8

 ...רוו\ו ספיספ ,רזחוימ רוגיונ ,ףרוטמ

 ירגווא\ ירבו  בחב 9

 חוביהרמ תוווסח חיירפס 8

 םייווציח םיצבב חוינטר חורטנפא 6

 התורחבומה הקינורטקלאהו םיעוצעצ ,םיבושחמה תויונחבו גאב חויונח חוערב גישהל

 יי וימי יין ידינו יו יווה> הוקמה

 ץכ יזייד :תאמ
 תווצ תא םיפסוא םא וליפא

 םתדובע ,רתויב בוטה םירוטמינאה
 םיאתי אל קחשמה םא אוושל היהת
 דוע .םנורשכלו תיעוצקמה םתמרל
 ,קחשמה לש וחותיפ ךילהת תליחתב
 שמתשהל %[א01א תרבחב וטילחה
 סיסבב קחשמה לש תיביירדאגמה ותסרגב
 ומצע תא חיכוה רשא ,הסונמה יחטשמ
 אס055 א[ו6אםצ ומכ םיקחשמב
 שי הקיפרגל םא ?וחילצה םה םאה .142-ו
 .ךכ הארנ טלחהב הז זא ,קלח הזב

 ,קנע שממ םיבלשה לש "םפוג"
 םוקמ לכו תינוויכ-בר איה העונתה

 תונוש תוקיחצמ תויומדב סלכואמ
 תא ריאשהל םוקמב .טרסהמ תוחוקלה
 ךרד וינפל םיגיצמ ,דבל דדומתהל ןקחשה

 םיחטשמ ידי לע תרדגומש הרורב
 םירזע דועו ,תבשחוממ הרוצב םימקוממה
 שעמ רסוחב הדימע םיענומ ךכב .ולא ןיעמ

 וא הנימי תכלל םאה םיטילחמש ינפל

 .הלאמש
 תוקידאב םיבקוע םיבלשה ,ןבומכ

 לע םיפדרמ םע - טרסה לש ורופיס ירחא

 ונומראב תוביהרמ תוניצסו ריעה תוגג ינפ

 לכב הרוק המ ועדתש ידכ .ןאטלוסה לש
 ןיב היצמינא יעטק םג םיצבושמ ,םינמזה
 שחרתמש המב םכתא ןכדעל - םיבלשה

 .תויומדהו הלילעה תניחבמ
 הקיתעה ריעה ,דמחנה הארמה תורמל

 .וב תויהל ןכוסמ םוקמ איה אברגא לש

 יגאב יסנכמ ,םיהובג םינברוט ירוחאמ
 םיכויח םירתתסמ םיכורא םימפשו
 םה .1גקתגא לש וינכוס לש םיינחצר
 בבק-שיש תושעל ידכ לכה ושעי

 םהיתוברח תא םיזיחשמ םהו ןידאלאמ

 םיעדוי אל םהש המ .הזה עוריאל דחוימב
 תיב תא תונייטצהב רמג ןידאלאש הו

 אוהש קר אל .ןאמקר-לא לש ףייסל רפסה
 םג אוה ,תולקועמה תוברחב החמומ ףייס
 קיתעה קשנה גוס .ץע יחופתב ףלצ
 ומכ קזנ תומכ התואל םרוג הזה דבוכמהו

 הפי הגצה לש סונוב תפסותב ,הדח הדלפ
 .רתוי

 תקירזבו ףייסב ולש תלוכיהמ ץוח
 שמתשהל לוכי ןידאלא ,םינטק תוריפ
 לוכי םג אוה ,.ולש הציפקה תלוכיב
 ידכ ךסמה לע םינוש םיצפחב שמתשהל
 יתלבכ םיארנ רשא םיחטשמל עיגהל
 הפיו הפוצר "תויקחשמה" .הגשהל םינתינ
 תצחול אל ןפוא םושב לבא ,הקיפרגה ומכ
 .תולילב םג וב קחשל וצרת .ןקחשה לע

 תודגאה תחא אוה ןידאלא לש ורופיס
 אוה רשאכ .םלועב רתויב תוירלופופה
 תיברעה הכלממה עקר לע רפוסמ
 ירחא טרסה בקוע ,אברגא לש תירותסמה
 אצומ אוהש ןמזב ןידאלא לש ויתואקתפרה
 לש עשרה ורזוע לש ותמיזמב ברועמ ומצע
 תא גישהל הצורה ,8%"17 ,ןאטלוסה
 .המ יהיו ,המוסקה הרונמה
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 םע דחיב רשא בוחר-דלי אוה ןידאלא
 תא בונגל ץלאנ - ובא ףוקה - דיחיה ורבח
 םירמושהש ינפל תוינש תימויה ומחל תפ
 בוחרה ייחמ חורבל םלוחו ,ותוא םיספות
 48::1-ו ולש תא השוע לרוגה .וללה
 תא איצוהל ול רוזעיש ידכ ותוא ליצמ
 .האלפומה הרעמהמ המוסקה הרונמה
 תרוצ ,המדאב רוח םתס אל איה וזה הרעמה
 ןידאלאל קרו רמנ לש ושארכ איה החתיפ
 ןידאלא תצק גלדנ םא .וכרד רובעל ןתינ

 יתש ול ןתונה יני'גה תאו הרונמ תא אצומ

 םג לבקמ אוה לבא ,דמחנ עמשנ .תולאשמ
 .ףוא .ולש עבשומ ביוא רותב 14% תא

 ןידאלאו ךיסנ תויהל בייח הדגא לכב
 ותב 15אוצאמ םע ,ללכה ןמ אצוי אל
 .קחשמה לש יטנמורה דצה ,ןאטלוס לש
 לכה תושעל הסנמ ךיסנל שפוחמה ןידאלא
 .וירבח תרזעב התוא םישרהל ידכ

 .יני'גה אוה טרסה לש רוביגה קפס אלל
 יאקימוקהו עונלוקה ןקחש לש אוה ולוק
 ינסיד לש םירוטמינאהו ,סמאיליו ןיבור
 הריכזמה ורוביד תרוצב ושמתשה
 .יני'גה לש ויתולועפל סיסבכ עלקמ-תת
 תא תוקחל תולוכי היצמינא תויומד קר

 .הפי ךכ לכ הרוצב סמאיליו לש ונונגס
 בצקב ותרוצ תא תונשל ץלאנ יני'גה
 לש ורוביד בצקב דומעל ידכ ררחסמ
 .סמאיליו

 וסנכוה ,תוליעפה תא ללכשל ידכ
 .תוליעפ לש תונוש תומר קחשמה יבלשל
 תונכסמ קמחתהל הסנמ ןידאלא ןהמ תחאב
 ףפועמה חיטשב זחאנ אוה רשאכ ,תונוש
 ףוחל עיגהל ול תרזוע יני'גה לש ודיו
 180 לש בוביס עצבמ אוה תרחאב .םיחטבמ
 לש ןמאנה ופוק ,ובאב טלוש התאו תולעמ

 .ןידאלא
 רתויב םיהדמה בלשה ,קפס אלל

 ותרעמ ךותב בלשה אוה תיפארג הניחבמ
 תוניצסב לקתנ התא ןאכ .יני'גה לש
 ואציש רתויב תויטסילאירוסהו תורזומה

 ןאכ הקיפרגה .ינסיד ינפלואמ וישכע דע
 הזו - קחשמ לש רחא בלש לכבמ רתוי הפי
 םע שגפנ התא רשאכ - והשמ רמוא
 םילדגומה ופוג יקלחו םינטקה םיני'גה
 .תונושלהו םיידיה ומכ

 בוטה םיחטשמה קחשמ תויהל לוכי הז
 שי .ביירד הגמה רישכמל אצי רשא רתויב
 סואמ יקימ תא רובעי אוהש בוט יוכיס
 הגמ לש ליבומה םיחטשמה קחשמ היהיו
 ?שקבל ןתינ דוע המ .ביירד
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 "ד לש הניפה
 תא ונל חלש אבס רפכמ םינולא ירוא

 עודמ תעדל ןיינועמ ינא" :האבה הלאשה
 ינאשכ ןטקו לדג ילש חישקה ןנוכה
 לכ הנתשמ אוה .םירבד קחומו קיתעמ

7 
 םאה .0025 6-ה לש [ט!650366-ה
 ?עובק לדוגב ותוא ריאשהל ךרד שי
= 7-2 
 ותוריהמ תא ול ריזחהל ךרד שי םאה
 "?תמדוקה

 המכ רמולו םידקהל יאדכ לכ םדוק
 תלעופה !כטפ!650806-ה תנכות לע םילמ
 תלעופה הסיחד תנכות יהוז .כ005 6-ב
 עגרמ ןמזה לכ תלעופ איה רמולכ ,"עקרב"
 התא רשאכ םגו הלעפהה תכרעמ תלעפה
 והשמ ןיזמ התאשכ .תורחא תונכות הלעמ
 הנכותה ךרד םירבוע םינותנה ,ןורכיזל
 התא רשאכו םתוא תסחודש
 איה ןורכיזהמ והשמל ארוק
 = בוש "ותוא תמגרתמ"
 | לכ .אורקל לכותש רמוחל
 יולת הסיחדה ןיינע
 רמוחה לש ויפואב השעמל
 ,טסקט והז םא - סחדנה
 | 7 יפ דע ותוא סוחדל לכות

 ד| לקש רמוח והזש ינפמ (!!)
 -3| תוטישה תרזעב םוחדל
 ₪ לש תויטמתמה

 תונומת .כטפ16580866-ה

 "השק" סחדי יפרג רמוחו
 רמולכ ,2 יפ דע - רתוי
 לדוג תא ליפכהל לכות
 יפ דע ךלש חישקה ןנוכה
 | ,ןיבהל לכות ןאכמ .דבלב 2
 חישקה ןנוכה לדוגש ,ירוא
 - עובק ראשיהל לוכי אל
 םיצבקה גוסב יולת אוה
 - וכותב םיאצמנה
 אוהו 'וכו תונומת ,םיטסקט
 .רמוח לש הקיחמ וא הפסוה לכ םע הנתשמ
 ןימאהל יל השק - תוריהמה ןיינע יבגל
 לככ - םואתפ התנתשה הסיחדה תוריהמש
 ךכ רתוי םיבוט ךלש בשחמה יעוציבש
 !?אל ,ינויגה .רתוי הריהמ היהת הסיחדה

 .1 :תולאש 2 ונל חלש הרדחמ דלפ בינ
 ןיב "ק6-ה יקחשמ לש ך"נתה" רפסב
 היה 5 יראלו 3 יראל םיקחשמל םירואיתה
 אצמנ הפיא אלפתמ יאדוב התא" :בותכ
 "הבושתה וז ,ןכ ?םימלענ םיטקסיד .4 יראל

 67% - 3)כ
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 רישכמ לפנ םיישדוח ינפל .2 ?הנווכה המל
 ךפה ןוילעה ךסמה ןמ קלחו ילש ריג םייגה
 ?ותוא ןקתל לכוא ךיא .רוחשל

 "ק6-ה יקחשמ לש ך"נתה" יבגל
 ירחא אבש קחשמה .בינ ,הטושפ הבושתה
 תצק .5 יראל היה הרדס התואב 3 יראל
 תא הרצי הרדסה - הדבוע לבא ,קיחצמ
 וניסינ .5 יראלו 3 יראל ,2 יראל ,1 יראל
 תונומא) 4 'סמ לע וחספ םה המל ררבל
 ךכ לכ אל לבא (?תומכחתה ?רומוה ?תולפט
 עדוי םיארוקה ,םכמ והשימ םא .ונחלצה
 ונילא חולשל ןבומכ ןמזומ אוה הביסה תא
 .וזה הקיחצמה הדיחל ןורתפה תא

 ,בינ היינשה ךתלאש לע הנעאש ינפל
 ז .וףטוס (יזץ841-ה ךסמ תא ריכתש יאדכ

 םידיג תשרמ יונב הז ךסמ עופקוגע 0
 תוצבשמ ףד ומכ ,ןכ .המסאלפ לש םיקיקד
 תמרוז המסאלפ וב שי וידו ריינ םוקמבש

 קש
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 לש ירוקמה העבצ .םיריעז םידיגב
 םילמשחמשכ ךא רוחש אוה המסאלפה
 המ .הפוקשל תכפוהו "תדמענ" איה התוא
 הליפנה בקעש אוה ךלש הרקמב הרקש
 אוה ןכלו למשחה םרזמ ךסמהמ קלח קתונ
 אל "תלמשחתמ" אל המסאלפה - רוחש
 אל ירעצל .הפוקשל תכפוה אלו "תדמענ"
 םויהל ןוכנ - ןודינב והשמ תושעל לכות
 לכות אל ןכלו ץראב תוריש ריג םייגל ןיא
 .ונקתל וא ךסמ ףילחהל

 רפכב 23 םוכרכה לועשממ ינומלא ארוק

 שומישל שוכרל רשפא םאה לאוש םידרו
 תרבח לש היזיוולטה קחשמ תא יתיב
 .ואיג-ואינ

 הטשפ ,ינומלא רמ ,אסטס 060 תרבח
 גישהל רשפא ןכלו הנשכ ינפל לגרה תא
 הרציי איהש תויתיבה תוכרעמה תא םויה
 קחשמה תוטלקש איה היעבה .לוזב תיסחי
 רישכמהו רלוד 200-300 ךרעב תולוע הלש
 םג .ארונ רקי .רלוד 800-כ הלוע ומצע
 רחאלו הרבחה תוקרפתה רחאל ,םויכ
 קחשמ ראשנ אוה ,ךכ בקע ריחמה תדירי
 אל םה - םהילע סעכת לא ,עגר .דואמ רקי
 לע עקפומ ריחמ םיבוגש םיכיספ וא םיבנג
 תוטלק ןה ולאה תוטלקה - םיקחשמה
 םיקו'ג תורשע תוליכמה דואמ תולודג
 םיקחשמהו - 50א1 םצעב תוליכמו םירקי
 דואמ םיריהמ ויה ולאה תוטלקב ואבחתהש
 ךא ,תללכושמו האלפנ הקיפרג ילעבו

 הנקי ימ .םתוא רמג ריחמה
 ?רלוד 300-ב הלועמ קחשמ

 קמעה לדגממ הכימ ןב איג
 הצור ינא" :הככ ונל בתכ
 יתחלש !\\17. תרחבנב תויהל
 לע םיבתכמ השולש רבכ
 הצור ינאו םיקחשמו םיפיט
 ךירצ ינא המ .לבקתהל שממ
 ינאש דע ךישמהל ?תושעל
 "?לבקתא

 ךרוצ ןיא .איג אל
 םע הז לע יתרביד .ךישמתש
 יל ריבסה אוהו ךרועה רינ
 - עגרכ אלמ תרחבנה תווצש
 קיפסמו םיבתכ קיפסמ שי
 םינושה םיקחשמל םינחוב
 רפיס אוה .ונילא םיעיגמש

 םיבתכמה תא ארקש םג יל ||
 ,םשרתה וליפאו תחלשש [+% .=

 דוע ךירצ אל תמאב לבא
 העירפמש היעב דוע .םיבתכ
 חטבו ונירעצל - קחרמה איה

 ינאובי ,םיבשחמה תורבח לכ ךרעצל
 םיבשוי ז2 תכרעמ םגו םיקחשמה
 חול םע ןותיע לע םידבועשכו זכרמב
 ברע תונפל עיגמש קחשמ םעו ףופצ םינמז
 רקובה דע הבתכ וילע בותכל ךירצשו
 םע דובעל דואמ השק - סופדל דירוהלו
 ןגוה אל ארונ הז ,ןוכנ .םיקחורמ םיבתכ
 ןיבתו ונתוא ןיבהל הסנ לבא ןבצעמ תצקו
 ןמזב ןותיע לבקל אל ןבצעמ רתוי דועש
 עיגה אל קחשמהו קוחר רג בתכש ללגב
 .'וכו וילא

 קוצ ליג :תאמ
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 לודגה ימולח היה דימתמו זאמ

 תנש ומכ והשמ ,דיתעב והשיתמ תוחנל

 םיתרשמ םיטובור ,תופע תוינוכמ .5
 .היגולונכטה ימענממ דועי

 אלמל יתחלצה קאס0₪07806708-ב
 ,2633 תנשל יתעגה ,יתלאשממ קלח
 ...םש יל הכיחש המ לבא

 ,םיאלפנ ץראה רודכב םייחה
 הינומרהב םייח םדא ינבו םיטובור
 אוה םינעדמל רתונש לכו תטלחומ
 דע ,םתדובע ירפ לע הוואגב לכתסהל
 יכ םינעדמ תצובק הלגמ דחא םויש
 םיננוכתמ תרחא הטנלפמ םירוצי
 ףודהל הרטמב .ץראה רודכ תא שובכל
 האיצממ ,םירוצי םתוא תשילפ תא

 המיחלה טובור :ךתוא םינעדמה תצובק
 הביח יוניכב וא 8
 ₪007 לש בוליש) עס טד
 - ישפוח םוגרתבו ,?0160708-ו
 עיגהל איה ךתרטמ .(ןגמה טובורה
 םירוצי םתוא לש הייחמה רוזאל
 | .םסיסב תא דימשהלו

 ץלאית ,סיסב ותואל עיגהל ידכב
 ידיב םיאצמנש םיחטש ךרד רובעל
 רומש זא - הניפ לכב ויהי םה ,םירוציה
 םיכסמ 5-ל קלוחמ קחשמה .ךמצע לע

\ 

 ןמ לכהב טעמכ הנוש דחא לכשכ
 :םירחאה

 רוזא תוצחל שרדית הז ךסמב :1 ךסמ
 ךירוחאמ ,ךלומ ואובי םירוציה .ינוריע
 תללוצ ךל הכחת ךסמה ףוסב .ךילעמו
 ...ךדיצל אל איהו - הלודג םיליט

 םיליט סיסב הצוח התא ןאכ :2 ךסמ
 ,תומלש תוגולפ .םירוציה אבצ לש
 התא לבא - ךדגנ ומחלי םיחתותו םיקנט
 !דבל םהב םחליהל ךרטצת

 לע ספטל ךל אצי אל םא :3 ךסמ
 התא ןאכ .הנושאר םעפ שי דימת ,םירה
 הגסיפבשכ גלשומ רה הלעמב הלוע
 אבצ לש תיליע תדיחי ךל הכחמ
 .יח הזמ אצוי ךתוא הארנ .םירוציה

 בייח התא הזה ךסמה תא :4 ךסמ
 ךלש הריצע לכ יכ תוריהמב לוחזל
 .ביואה לש העיגפ רורגת

 וישכע דע תרבעש המ לכ :5 ךסמ
 ןאכ .יתימאה רבדה תארקל םומיח היה

 ילייח תא םירוציה םילדגמ תודבעמב
 תא םש שוגפת התא .םהלש דיתעה
 .ןיינעמ היהי ברקהו םהלש לעה טובור

 תושונאה דיתע ,רהזיהו המישמל אצ
 .ךיפתכ לע חנומ
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 ...וישכע םייח חוטיב שוכרלו ץורל
 ליחתמ התאש ינפל ילש הצלמהה תאז
 .פגצפ 0" דחשאסמא קחשמב קחשל
 וידיל לבקמ רשא םיצורמ גהנ התא םעפה
 ךילע .דחוימב הריהמ םיצורימ תינוכמ
 דחא ץורימב וא ,םיצורימ תרדסב חצנל
 טושפ אל רבדה לבא (ךתריחב יפל לכה)
 טושפ 'םיצורימ קחשמ דוע' אל והז ,ךכ לכ
 ,ץורימה ינפל ןמאתהל ךרטצת - לקו
 הדובע תצק דוע עצבלו םילגלג ףילחהל
 .שיבכה לע הלוע התאש ינפל הרוחש

 תורמל .דואמ בכרומ ומצע לולסמה
 תמוחב רדוגמ אוה יטפילא-ילגעמ ותויה
 רמגיי לולסמה ןמ תוטסל ןויסינ לכו ןבא

 .כאלאב-ריד זא ...ךסומב
 ,םיטושפ םיבירי אל םה ךלש םיביריה

 םיכרדב לולסמהמ ךתוא דירוהל וסני םה
 תאז לכב םא לבא ,דחוימב תוינמלטנ'ג אל
 סנכיהל ץלאית ,ךתוא דירוהל וחילצי
 אל םא .ךבכרב םילולכמ ףילחהלו ךסומל
 דואמ טושפ התא תוריהמב תאז השעת
 .ץורימב ךמוקמ תא דבאמו רקי ןמז דבאמ

 תניחבמ דואמ יעוצקמ םנמוא קחשמה
 בכרב הטילשה לבא ,ןקחשהמ תושירדה
 םיציחה) תינכט הניחבמ דואמ השק איה
 תוינש המכ קר תינוכמה לע םיעיפשמ
 תא תמאות אל הנומתהו (הציחלה ירחא
 םיעמשנ רבכ תושגנתה לש תולוק) לוקה
 ןיבל ךתינוכמ ןיב קחרמ ןיידע שי רשאכ
 .(לולסמה תוריק

 בהואש ימ םג ,יתעדל ?תונקל יאדכ
 תא בהאי ךכ לכ אל תוינוכמ יצורימ
 .םכלש הלוכ הטלחהה ,קחשמה

 631 אכ



 ץכ יזייד :תאמ

 רשא ,סקירטסא לש ויתואקתפרה
 כ ו

 .הנש םירשעמ רתוי הזמ םלועה יבחרב
 לש הרדס ,םירפס 35 ךרד וכשמנ ויתועסמ
 סקירטסא קראפ וליפאו היצמינא יטרס
 לע םתעמשש לודג יוכיס שי .תפרצב
 לעו ולש םילאגה תצובקו סקירטסא
 םרפכ לע ןגהל דואמ דע ךשמתמה םקבאמ
 .תימורה הירפמיאה לש התמצוע ינפמ

 ורפכ ינבו סקירטסאש ךכל הביסה
 איה םיימורה תוחוכהמ קמחתהל וחילצה
 עגרב .םתושרב אצמנה ידוסה חוכה הקשמ
 סקיפאטאגש הקשמהמ םיתוש םהש
 יתלבל םיכפהנ םה ,םהל ןיכמ דיורדה
 ,הז ללגב .םיוסמ ןמז ךשמב םיחצונמ
 ןופצמ םתוא קלסל םישקתמ םיאמורה
 .תפרצ

 םיפטוח תימומרע תיגטרטסא הפקתהב
 רתויב בוטה ורבח ,סקילבוא תא םיאמורה
 רהוסה תיבב ותוא םיאלוכו ,סקירטסא לש
 וב שמתשהל הנווכב ,אמורב רתויב לפאה
 .םתעינכ תא םילאגהמ טוחסל ידכ

1 
 והשמ תושעל חרכומ התא .טקשב רובעל
 אמורל תכלל לשמל ומכ - ןיינעל עגונב
 ררחשתש עגרב .ןכסמה רוחבה תא ררחשלו
 .ךרפכב םולש םג ןיכשת ,סקילבוא תא

 ךל יאדכ אמורל רשי ךלתש ינפל
= 
 ינפל דוע םיבר םיבלש רובעל ךרטצת
 לגוסמ ןטקה ילאגה .הילטיאל עיגתש
 אוה - תונוש םיכרדב תומרה םע דדומתהל
 ץיברהלו תוחשל ,ץופקל ,תכלל לוכי
 רפוס לש ומלועב ומכ קוידב .םיביריל
 תא זרזלו צ רותפכ קיזחהל לכות ויראמ
 תלוכי ול הנקמ טושפ הציחלהו ,ויתועונת
 .רתוי קוחר ץופקלו רתוי רהמ ץורל

 ץוח םיליגר יד םה תומרה לע םיקוניזה
 ל | ל מ ה

 תאז תושעל אלו םירתסנ םיצפח אוצמל
 מ
 תורזופמה תונוש תומר 50-מ רתוי שי

 שי ןהמ תחא לכ ,םידרפנ םיבלש השימחב
 הדיחיה החירבה ךרד תאיצמ ידי לע רומגל
 המכ .םיחששמ לש ךובמ ךותב היובחה
 רפוס לש ןונגסבו ןמזה לכ תוזז תומרהמ

 . יב

 םוקמ דואמ טעמ תורשפאמו (ויראמ
 לש ילאמשה הצקב תעקתנ םא - תויועטל
 דבאל דואמ לקו םייח דבאמ התא ךסמה
 .רובל לופית םא םג םתוא

 םיבלשב ועקשוה "םייומיב" לש עפש
 ליחתמ סקירטסא .קחשמה לש םירישעה
 קמחתהל וילע רשאכ ךובס רעיב ועסמ תא
 ףוסבלו םיאמורו רב יריזח ,םידופיקמ
 ןה תורהנמה .ותחירבב תורהנמל לופיל
 םימיענ אל םירבד ןומה תוליכמו תולפא
 םימח םימ ינוליס .םישיבכעו םיפלטע ומכ
 םילוכי תורזומ תועובו םיעלסהמ םיצרופה
 לבא - םימעפל תוליעי תוילעמכ שמשל
 רצק ןמז תומלענ תועובה ,רהזיתש יאדכ
 .ןהב תעגנש ירחא

 ומצע תא הלגמ סקירטסא רתוי רחואמ
 לע קילחמ ,הלודג םירה תלגע לע
 לע טשו תודימריפ ךותב טטושמ ,םינוחרק
 תומרה ,לכה ךס .םי תוניפס לש רחבמ
 היקנ הקיפרג תוגיצמו ,אילפהל תואלמ
 לכ םע הריווא אלמ עקרו עבצ תאלמו
 .בטיה םירזחושמה םיירוקמה םירויצה
 םירהה תוגספ םה רתויב םידמחנה םירויצה
 .םיקירבמה םיימורה תואצחרמהו

 םינומעפ קר אל אוה בוט קחשמ ,לבא

 ידכ לזמ ןומה ךירצ םיקחשמב .תוקירשו
 םיחטשמה .חמש סקירטסא תא רומשל
 םניא םה ךא ,םיכבוסמ קיפסמ םמצע
 לע םירייסמ םיאמור .ךלש הדיחיה היעבה
 ,םיטטושמ םילאג רחא םשופיחב המר לכ
 תחא הכמ - םישפיט יד םירוצי םה לבא
 םיעבוכה תא ףוסא .םהמ ראשנ עבוכה קרו
 .המרה ףוסב סונוב תודוקנכ

 כ
 םיגוסה ינשלו קחשמה ךשמהב תוליעפל
 רטפיהל ידכ תחא הכממ רתוי תתל ךירצ
 אוה אמורל ברקתמ סקירטסא רשאכ .םהמ
 ]ב
 םירזומ 52028 ינולגידו תותשר יקרוז
 ךרדה ,יל ונימאת .םוקמ לכב םיצפוקה
 .קחשמה עצמאמ רתוי הברה השקל תכפוה

 סקירטסא לוכי םיבר םיבוט םירבד
 תועבטמ) םיצרטסיס .וכרדב אוצמל
 לע ישפוח ןפואב םירזופמ (םיימור
 םינבל םג הדימ התואבו םיחטשמה
 .םייובח םיסונוב תוליכמה תובוהצ תויטלק
 .השקה קחשמה תא םיוושמ םיסונובה
 8 ישוק תוגרד שולש שי קחשמב
 ידוק ןאכ ןיא .ןגוה רגתא הווהמ הלקה
 ךכ תלבגומ םיכשמהה תומכו ךשמה
 .ךפסכל האלמ הרומת לבקתש

 תלעפהבו הבוט קחשמה תמר
 ול שיש ינפמ בוט םישיגרמ סקירטסא
 ונרכזהש יפכ) ויראמל ומכ תובוגתו לקשמ
 ,לודג ףייכ הז םיאמורל ץיברהל .(םדוק
 ףיעמ התא רשאכ םהלש ההכה שארהו

 ל
 .םירפסב

 ו ד לי
 סטה סקירטסא ,רעיב ןהל תופפועמה
 ןומה תופיסומ םירה תבכר לש תוריבשו
 םירהה תבכר לש תומרה ,השעמל .הגצהל
 םיבלשה דחוימב ,קחתשמה איש ןה
 םיבכרומהו םילודגה םהש םימדקתמה
 .רתויב

 אוה סקירטסא קחשמש קפס םוש ןיא
 רכמתהל רשפא .יתוכיא חטשמ קהשמ
 ךשמהב הרקיש המל היפיצהמ קר קחשמל
 המר ןיב תוליעפב ינוש רסח ילוא .קחשמה
 ,םינקחשה תא תיפוס קתרל ידכ המרל
 תילאגה הטטקב ףתתשיש דחא לכ לבא
 .דואמ הנהי הלודגה

 ץכ יזייד :תאמ

 יקיפמ םע הזוח תמיתחש ונבשח דימת
 ו ל |

 ןויער תויהל לוכי הזש ונבשח .ןמזה
 ל

 .טרסה תא תוארל ץר דעיה-להקש ןמזב

 זאמ םינש עברא ורבע .וניעטש הארנכ
 יכסמל אצי "2 דיתעל הרזח" טרסהש
 ל יבמ יד | לו
 ונחנא הנהו .ואדיוה תוירפס יפדמ לע קבא
 אצוי ודנטנינ רפוסב קחשהמו ,1993 תנשב
 המל .ןפיב תויונחה יפדמל ףוס ףוס
 קחשמה יחתפמל ס'גנל ילב ?בוכיעה
 וגאדת לא לבא ,עדנ אל הארנכ םיינפיה

 ו
 .ךכ לכ אל לבא ,בוט

 ותומד תא קרוז קחשמה ,טרסל םאתהב
 מ

 תודות לכה ,םינושמו םיפי םיכסמ ךרד
 ידוק תכרעמו תמדקתמ היגולונכטל

 שמתשהל יטראמ לש תלוכיה תא .ךשמה
 הצק דע ןאכ םילצנמ ףחרמה דרובטייקסב

 םירשי םיבלש ךרד ףחרמ ונרוביגו תלוכיה
 םילולעת תרזעב ויבירי תא רזפמו תיסחי

 .םימישרמ םייטבורקא
 םירכומה םיפוצרפו תוניגנמב הוולמ

 ,ירקיעה ובירי םע דדומתמ יטראמ ,טרסהמ

 ןהב תונוש ןמז תופוקת ךרד ,רנאט ףיב
 תנשב הליחתמ תודדומתהה .רקבמ אוה .

 לע ףחרל ול אבש שיגרמ יטראמ - 5

 םויאה ונינ תא שגופו ולש דרובטייקסה |

 .ףיב לש |
 חטשמ קחשמ אוה 2 דיתעל הרזח

 תירקיעה הרטמהשכ ,דיחי ןקחשל יתלועפ

 ' ודנטנינ

 הצנלו האיציה תא אוצמל איה קחשמה לש
 .עפשב םיאצמנש ,בלשה ירמוש תא
 המכ שי םנמא ,םירשי יד םה םיבלשה

 יל
 המ הברה ןיא ןכלו הזה קחשמב עקתיהל
 .חטשב רוקחל
| 

 תורכומה תונוכמב שמתשהל רשפא חטשב
 ,חוכ תפסות ומכ םינוש םיסונוב יצפח
 םיניגמ ,עיגפ יתלבל ךופהל תורשפא
 םיתנכתמהש לבח .םייח תופסות וליפאו
 רומגל ןתינש ינפמ ,ףסונ והשמ ופיסוה אל
 ילוא .דבלב חוכ תופסות לע קחשמה תא
 רבעמ הנקמה םיוסמ ץפח תונקל ךרוצה
 ל יי

 ןקחשה תא איצומ היה וז ךרדבו ,םישופיח
 .קחשמה תמירז לש הרשיה הרגישהמ

 תצק אוה םג יטראמ לש הבוגתה ןמז
 ו

 ןונגסב חטשמהמ לפונו ץופקל הדוקפל
 .(םילולמנה

 דואמ קחשמה יתרמאש המ לכ תורמל

 תכרעמו ההובג ישוק
 רצוי םיכשמה ידוק |

 האנהו תויכשמה
 ןאכ שי .קחשמהמ
 עקשומה רומוה ןומה
 ,תויומד לש הזוזתב
 "תויקחשמ"בו עקרב
 ינושה רסוח .תיללכה

 התאש ןמזב חכשנ םיבלשה ןיב \
 ₪₪ עטק לכ לש ישוקב זכרתמ |

 | םישדח םיבירי לש םתעפוהבו
 ₪ הרוצב גצומ דחא לכ) םיניינעמו
| 

 וב שי .דואמ ךשוממ קחשמה
 רי |

 ! ידוק תכרעמ .המר רמוש םע |.
 - -ןקחשל תצקמב תרזוע םיכשמה

 ו
 ד מ יי מ יה יי
 המ הברה - הלאה םימיב ךל קפסל
 שי .ךפסכל תיניצר הרומתו תושעל
 | ףתוא קתרל ידכ ןגלאב קיפסמ ןאכ
 -  ףא םיירגתא םיבלש הברה םע ,ךסמל
 | .תבזכאמ הרוצב םישק אל

 - הלועמ איה קחשמה לש הקיפרגה
 = .\לכמ םילזונ טושפש םיעבצו טוריפ םע
 ף% כה םג םיעקרה .ךסמה לע הדוקנ
 , הרוצה ללגבו םהינבמב םיטרופמ
 ן₪ םיעירפמ אל םה םיעבצה לש הדיחתאה
 .ןקחשה לש וזוכירל

 וא "קינוס" ומכ ריהמ וניא קחשמה
  ךסמה תזוזת ללכ ךרדב ."יסבאב"
 ו =
 . .עקרהמ רתוי יטיא ןקחשהש המדנו

 0 לע תוציפק .ףיכ הז לכה ךס לבא
 | םיתטשמ תומר לא סופיט ,םיציפק

 יו פי
 - תויוקמחתה ,םיררוואמ לש ריווא
 תויחפמ תוליפנ ,םייקנע חתות ירודכמ

 קי ו = כ
 לע תונוחצינו םייכנא םיענ םיספ
 תויוטש ןה ולא ,םישפיטה םירמושה
 .הנהנ דחא לכ ןהמש

 = .דואמ ףיכ לבא יסאלק אל קחשמה
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 2 'סמ טקסיד | 1 סמ טקסיד
 6050 וא זח= ;0הפוססםא קו אשד 045[ םה 85

 3 'סמ טקסיד
 סו ;םא5זםוא 30 שה 0

 ,ייצאנ רצעמ הנחמ טלמנ ריסאכ , \00- תיבמ אציש ןורחאה קחשמה
 תיבב להנתמה קחשמ אוה ועדיל עיגהש

 םע קרקרי רוצי ,ומסוק ול םיארוק
 ,םיידיכ תופמופ יתש םע ,תומודא תודוקנ לא םיבלש העשתמ תוחפ אל רובעל ךירצ התא

 םיביוא תחשעב לקתית ךרדב .שפוחה ,וירוה םע סטש יטקלג דלי אוה עיגהל ךץרצ וב ,הלועפ קחשמ .תורבק
 ,םינעלקמ ,םיניצק ,םילייח תומדב םינלטק .סופאץ (וסחו םיב תולבל ותדלוה םויב ,םישופיח ,תוירי ידכ ךות הרטמ
 תומוקמב רובעת .םיבער הרימש יבלכו ,טיבש בכוכמתיללחה תעגפנ ךרדב הקיסומו הקיפרג .תחתוא תאיצמ
 .ההובג המרב ,לוק סיטרכ תוכמות
 ,10 ןב דלי ,שד ינו'ג אוה קחשמה רוביג
 ,ףטחנש ובלכש ךחא םוי הלגמש
 .םלועה לע טלתשהל תוצלפמ לש ןויסנל רושק
 תא תועצבמ תוצלפמ לש םיגוס תחשע
 הלילה ךלמ ,ארונה קא'צ לש ?תוארוה
 ,"םוה תועש םלוע" לע טלתשהל הסנמש
 .םילותחו םיבלכמ רצוי אוה םתוא םיחילש תרזעב
 .ינו'ג לש ןמאנה ובלכ רומאכ אוה םיפטחנהמ דחא
 6חץפזג| 62/55 | הווהמשותומד ןבב םג ינו'ג שגופ ,ובלכ תא ליצהל וכרדב
 .עשחמ עשר..םממ רומגה ךפהה תא

 ו? רכומ אל בכוכ לע התיחנהל ץלאנ אבא
 .לייטל ךלוה ומסוק ,םינוקיתב קוסע באהשכ
 ,םירוהה תא אצומ אל אוה רזוח ומסוקשכ
 .רכומ אל רוצי לש תובקע אצומ..ךא
 אוהו ופטחנ םה יכ ןיבמ ומסוק
 .רכומ אל םלועב םליצהל"םשפחל אצוי
 םיקחשמה דחאל בשחנ
 0355 לש רתויב םיחלצומה

 ,תשומחת יאובתמ ,םיח תחיק ,רותסמ
 ..בושח יכה יכהו ,ףוסאתש תונתמו תורצוא
 ךתועיגפמ ךתוא ואפריש תופורת
 .שפוחה לא... השקה ךכרדב
 רתויב הבוטה הקיפרגה הז קחשמל
 .6  יכסמ לע םויה דע התארנש
 ./\[000₪= הניכהש השיש לש הרדיס ןיבמ ןושארה והז
 ו! תחכמתהמ ורהזה
 .קיטסיו'גו רבכע ,לוק סיטרכב הכימת

 0 7 .תודוכלמו... תחצוא לש םלועל םינמזומ םתא
 4 "ו שפחמש ולייזמ לש וילענל סנכהל שי

 0 ש-א 0 .םילכיווט לודיגל הווח..וייח םולח תא םיקהלו
 7 6 |, = .תורצ ףוסניאל וליימ עלקנ ןבומכ ךרדב
 . ₪. ? 6 7 / | ,םילטסירק אלמ בכוס לע תחונ אוה

 שץ |[ | "-->- םלטסרקה .םתוא ףוסאל השקתמ ךא
 / / .בטיה תחמשנה תחעמב םיאצמנ
 / \ \ 2 תנמ לע לכה ושעי םירמושה
 0 : 7 ₪ ו .םילטסירק תחקל םממ עונמל

 "יי" ו'-'צ
 9 ג ... / .. ע

 ווי א 2 : . ָ

 - ואו = ל " ו ו יורה ו ד 8 ם ו | םר ת דציכ

4% .*.. 

4% 
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 1 |\ 0 ₪ דוביא לשמל... הז קחשמב דחוימה
 / - .תופסונ תועתפהו ,ךופה קחשמ ,הכישמה חט

 .93 ףרוח - ילארשיה הנכותה גולטקמ וחקלנ םיקחשמה תוליבח <-= = =? ,
 .םיקחשמ תליבח לכל םניח ףרוצי ,ילארשיה הנכותה גולטק * ! םניח ! םניח \א- .[
 .דבלב 'ש 15 וניה םיקחשמ תליבח לכ ריחמ * ה

 .'ש 35 * םיקחשמה תוליבח 3 לכ ריחמ... עצבמ *
 .חולשמו לופיט ימד 'ש 10 ףיסוהל שי *
 .חישק קסידו הלעמו 564 גוסמ ינועבצ ךסמ שורד םיקחשמה לכל *

 03295 145 וא 28,29,30 תוחולש 03-5288448 :'לט ,הנכותה "'חממ תונמזהל

 םיציצפמ ונחנא שדוח לכ .שדוח לכ

 דועו םירודמ דוע ,תובתכ דועב םכתא
 םיחלוש םתא שדוח לכ .שדוח לכ .תונומת
 תועצה ,תואמחמ םע םיבתכמ ונילא
 הבתכ לע וא ןותיעה לע תועדו רופישל
 ףוס ףוס עדנ אלש המל ,עגר זא .תמיוסמ
 םיצור םתא ךיא ?םיבשוח תמאב םתא המ
 םיאשונ וליא ?םכלש ןותיעה תא תוארל
 לעו םיבהוא םתא המ ?ץצקל וליאו ביחרהל

 תעדל םיצור ארונ ונחנא ?רתוול רשפא המ
 תולאש דועלו ולאה תולאשל תובושתה תא
 םע שדוח לכ םכילא עיגהל לכונש ידכ
 בושחנ םא יכ - םיצור םתאש ןותיעה
 ונלש חוקלה םתא םייקסע םיחנומב
 .קדוצ דימת (טעמכ) חוקלהו

 ונילא וחלשיש ולא לכ ןיב .ונחכש ,הא
 10 לירגנ - ירמגל אלמ ןולאשה תא הרזח
 םתא םאש ךכ ,םיקילדמ "שיבא" יקחשמ

 - ןולאשה יולימל ץירמת דוע םיצור
 ...םתלביק

 ףד תא וחק םתמייסש ירחא וישכע .והז
 הילעו הפטעמב ומיש ותוא ולפק ,ןולאשה
 דוקימ 2409 .ד.ת ,זיוו ןולאש דובכל" ובתכת
 .וחלישו לוב וקיבדה ."קרב ינב ,4

 - הדות ןומה ןומה
 .זיוו תרחבנ

 יטרפ םש * ₪
 החפשמ םש א ₪

 הדיל ךיראת * .
 -- תבותכ *
 דוקימ ד*

 הי | ה

 ?הנושארל זיוו לע תעמש הפיא א ₪

 כר א ככל א ה ההה ה 7 0-7 .-- 77 ₪ 777 7-7 ַז

 ףקה) ?ןוחריה לע יונמ התא םאה * ₪
 (הנוכנה הבושתה תא לוגיעב 6

 אל ןכ
 עודמ ןייצ אנא "אל" תינע םא * 8

 תא םיארוק ךדבלמ םיזיוו המכ *
 ?הנוק התאש ןוחריה

 = הרה רש אה הצערס החחכש 2 85

 תא לוגיעב ףקה) ?קחשמ התא המב *

0 

8 

₪ 

 (תונוכנה תובושתה ₪
 בשחמ יקחשמ .] | ₪
 היזיוולט יקחשמ .2 = ₪
 םיאשינ היזיוולט יקחשמ .3 ₪
 םידיקפת יקחשמ .+ ₪

 רחא 5.
 דחא לכל ןתונ תייה תוישופיח המכ * .
 רייצל ךרוצ ןיא ?םיאבה םירודמהמ ₪
 רפסמה תא בותכ - ןויצה תא ₪
 :רודמה םש דצל רוריבב ₪
 ;רדהנ רודמ - תוישופיח 5 ₪
 תא בהוא ינא - תוישופיח + ש

 ;רודמה
 = ןרדסב רודמ - תוישופיח 3 8
 ;בהוא ךכ לכ אל - תוישופיח 2 ₪
 . תא אנוש ינא - תחא תישופיח ₪
 !הזה רודמה ₪
 סקימ 1  ש

 ךרועה רבד .2
 סונייקואל רבעמ תושדח 3 .

 76 יקחשמ לע תובחרנ תּגרוקיב .

 תודמול לע תורוקיב .

 תמלוצמ הריקח .

 ₪6-ל םיפיט .
 םייללכ בשחמ יאשונ לע תובתכ :
 ל"וחב םישדח 6 יקחשמ .
 ₪( לע םיבתוכ םיזיוו .0
 רטסופ .1
 האנה תודיחיל תיצראה הדיחיה .2
 הגמ הגס יקחשמ לע תורוקיב .3

 ביירד

 רפוס יקחשמ לע תורוקיב .4
 ודנטנינ

 יוב םייג יקחשמ תריקס .5
 זיוו ר"ד לש הניפה .6
 יוב םייגו ודנטנינ ,הגסל םיפיט 7
 סקימוק לע תובתכ .8
 היסטנפ ירפס לע תורוקיב .9
 ייפ הל ןגרומ םע תוחיש .0
 יקחשמ לע םיבתוכ םיזיוו .1

 םידיקפת
 םידיקפת יקחשמ אשונב תובתכ .2
 תועדומ חול .3
 סקימוק - ןורהס .4
 םירצק םירופיס .5
 םידיקפת יקחשמ ירצומ תוריקס .6
 םידיקפת יקחשמ לע תורוקיב .7

 םינוש
 תונוכמ יקחשמ לע תובתכ .8

 ,םלוכל ןויצ תתנש ירחא ,וישכעו *
 בוהאה תובתכה גוס וא רודמה והמ
 יכהו (ורפסמ ןייצ) ?רתויב ךילע
 8 ?אונש

 אלש תובתכ גוס וא רודמ הזיא *
 אורקל הצור תייה המישרב עיפומ

 יש ₪ 4 2 ₪

 ה הלודג תומכב אוצמל הצרת המ *
 חש 5... לוב רו

 אוצמל הצרת םירטסופ וליא *
 6, ₪ | ה" ?ץשצמאה ידומעב

 הצרת םאה תעדל ץחול ףחש =*
 ₪ | .סקימב תורחא תואקתפרה אורקל
 [.- .-- .--- .. וליא ךייצ ןכ מא

 ו (רפסמ ןייצ) ?תבהא יכה ןויליג הזיא *

 ב... .-ב

 ןייצ) ?תבהא יכה רודמו הבתכ וזיא א
 ו (ןויליגה 'סמ תא םג

 ₪ ןייצ) ?תבהא תוחפ יכה ןויליג הזיא א
 ₪ =. ו (רפסמ
 ו = ?המל

 תוחפ יכה רודמ / הבתכ וזיא *
 0 (ןויליגה 'סמ תא םג ןייצ) ?תבהא

 וו וה ווא

 ₪  הניינע יכהש תמוסרפה התיה המ *
 רווי וו ווא

 = הר חש 7 אחוה [₪1 ! 2-5 0-0 .

 רבכ םאה :םייונמל הלאש וישכעו *

 ?יונמה סיטרכב תשמתשה

 הצרת תוחנהו םיעצבמ דוע וליא *

 ?זיוו יונמכ לבקל

 רעונ ינותיע וליא :הנורחא הלאש *
 ףקה) ?אורקל גהונ התא םיפסונ
 (תונוכנה תובושתה תא לוגיעב
 רעונל בירעמ .1

 דחא שאר .2
 רפו'צ 3
 ונלוכ .4
 קירפ .5

 = 7-7 77-77 ד ה == ה = = = ה 8-70 הוה הל ה 7 7 ה סה כ חה חח ה

 635 שכ



 יעור רביל :תאמ

 "!תקרפתמ הרוראה הניפסה"
 ל -) עב מ

 יתלב היה רבדה .ןומא רסוחב
 ל

 םסקב ןגומ היה הניפסב טירפ
 1 וב
 אלל הרבע ןוקרדה ףנכ .הניפסב
 2 יה מ תו

 ו
 ו-2

 ל
 ,תוומה רעש ךרד הרבע הניפסה
 ו ו-2 ג

 א יי ערה -ע ממה -ם>
 ךותמ ".ירירבש סרח דככ קרפתהל

 שחנה םסוק ,תוומה רעש רוזחמ

 דרוג ימש ,ימצע תא יתגצה אל ,החילס
 ."הקוריה ןיעה" קדנופ לש וילעב ינאו

 יפיצר דיל שממ ןכוש ןטקה יקדנופ
 אלמ תויהל ול םרוגה רבד ,ןשיה למנה
 .םינוש םיסופיטמ םיסופיטב

 יתעמש ,הלעמל שגדומה עטקה תא
 ןמזב ,ורופיס תא רפיסו בשיש ןירטיפמ
 ותוכזבש טרופ ןיי ונימזה וירבחש
 ."הקוריה ןיעה" קדנופ ךכ לכ םסרפתה

 והמ עדוי וניא יאדווב םכקלח ,בגא
 ופוגש םוסק עזג וניה ןירטיפ .ןירטיפ
 ול תורשפאמה ,תומוסק תונורב הסוכמ
 לש ויתולילע .המצוע יבר םימסק ליטהל
 תרדסב תוללוגמ םינירטיפה ירוביגמ דחא

 האיצומ םתוא ,"תוומה רעש רוזחמ" ירפס
 רואל ואצי םויה דע .סקטפ 618% תרבח רואל

 םירפסה תעברא .םירפס העברא רבכ
 חילצמה ןירטיפ לש ורופיס תא םיללוגמ
 אלכה ,ומע ינב לכ םיאולכ וב אלכמ חורבל
 עזג ידי לע וב ואלכנ םהו "ךובמה" ארקנ
 ,םילא-טעמכ לש עזג ,םהמ רתוי ףא קזחש
 ,בגא ךרד ומשש ,ןירטיפ ותוא .ןטראסה
 ןוקרד ףנכ המוסקה ותניפס םע ףע ,ולפאה
 רבחמה רעש ,תוומה רעש ךרד רבועו
 ולפאה .ינשל דחא םינושמו םינוש תומלוע
 ,דרפלא תא ןושארה רפסב רבכ שגופ ףא
 ,םינירטיפל ביואה עזגה ןב) ןטראס
 ,דרפלא םע דחי .יסופיט אל דואמ (?םירכוז

 "הקוריה ןיעה" ירופיסמ

 םיימשה תכלממ סונאיראב רקבמ ולפאה
 םימחלנ וב םיפחרמ םייא לש םלוע -
 הטילשה לע שונא ינבו םיפלא ,םידמג
 .ךרעה ירקי םימב

 - ארקנה הרדס התואמ ינשה רפסב
 ,ןאירפ לא עיגמ ולפאה ,"םיאפרה בכוכ"
 ברה םשגהו תיחצינה שמשה ורצי וב םלוע
 ינבו םיפלאה םינכוש וב ,תובע דע-רַעי
 םינכוש םידמגה קרו ,םיצעה לע םדאה
 .עקרקה ינפל בורק

 ולפאה ,"שאה םי" - ישילשה רפסב
 תא רוקחל ידכ שאה רעש ךרד רבוע
 .םיליער םיזגו הבל לש םלוע - ךאראבא
 וביוא םע בוש ותוא שיגפמ תוומה רעש
 םעיגהב ךא .ןטראסה ,לכמ ארונה
 םמצע תא םיינשה םיאצומ ,ךאראבאל
 .םיתמה תטילשל ןותנה ססוג םלועב

 ולפאה ,"שחנה םסוק" - יעיברה רפסב

 ךרוכמ ,וכפהש םיביריה ינש ,דרפלאו
 - הטסאלצל םיעיגמ ,תירב ינבל ,תוביסנה
 םייח ובו ,תומלועה לכמ הפיה ,םימה םלוע
 א .םולשב שונא ינבו םיפלא ,םידמג
 םוקיה .הנכסב םיאצמנ םיוולשה םייחה
 ,לפוא תוחוכ .ןויליִּכ ףס לע דמוע ולוכ
 התע םיציקמ ,םינש תואמ םימודר ויהש
 .ודימשהלו םוקיה תא שובכל םימייאמו

 יפלא ףאו תואמ יתעמשש ,תישיא ,ינא
 םירופיסהמ קלח תא) יתוחוקלמ םירופיס
 ,ללכ רפסל ונווכתה אל םהילעב ,יתעמשש
 יתבהא ....הריבו ןיי תוסוכ רפסמ רחאל ךא
 ,םינירטיפה לע םירופיסה תא דחוימב
 ךישמיש ןירטיפ ותואל הכחמ ינא ,בגאו
 השולש דוע תויהל םירומא .רופיסה תא
 אל ןיידעו אצי אוה לבא ,םימלש םירפס
 תא ךישמיש שקבא ינא האבה םעפב .רזח
 ...םיט רתוי ריאשישו .וללה םירופיסה
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  ענרב רואיל רעס-ןב ןרע :תאמ
= 

 האלפנה הטישה ,א[םא7

 ליכמה קחשמ תרשפאמה ,וזה

 לש היתונורתי לכ תא טעמכ
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 ?אותתק לע עמש אל ימ
 הנושארל התוא ונאבה זאמ
 11 זיווב להקה תועדומל
 ינפל (שממ הירוטסיהרפ)
 .תואמ הטישה הרכמ ןמז ןומה
 הצרא הנמזוה איהו ,םיקתוע
 אל אםאץ םעפה .תינש
 .חמודאה הספוקב רכמית
 םיקוח רפסכ אלא הנשיה
 .תא דירויש רבד - דדוב
 קד הארנ ומצע רפסה .הריחמ
 הזל ונתת לא לבא ,ידמל
 רבודמ !םכתא תועטהל
 רתוי הברה תמדקתמ הטישב
 תא ונרקס רבכ .40080-המ
 תטיש תאו תונורשיכה תטיש
 לבא ,א1=אק לש םסקהו ברקה
  םירזע תומכ ןתיא העיגה תעכ
 הווש םהילע תלטובמ אל
 אוהב ןושאפ .רכחל
 תתהדסשאמפ 079 -ה
 ,ליכמה אזפסו.ם תהגתדמ
 ןתינש םירוציה תא ,ןבומכ
 -ומלוע ,הנוכיתה ץראב אוצמל
 ליכמ רפסה .ןיקלוט לש
 תוצלפמו םירוצי 250-כ
 ,םיחמצ ללוכ הזו םינוש
 | ,םהינימל םיפפועמ ,םידש

 לכו םינוקרד ,םיתמ-לא ,םיבר םיקנע
 .היזטנפה תורפס .לש םייסאלקה םירוציה
 .לש ומלועב קחשל םיבייח אלש ןבומ
 ןה ,תוצלפמב שמתשהל ידכ ןיקלוט

 ץבשו רחב טושפ .הכרעמ לכל תומיאתמ
 ₪וה י ןל< ל'*ב אם י\.ךימ לד ע'ב

 דאפגפשטאאטפ 0% אזנתע1ם -ה
 ילכ תואמ ליכמה תודצואה רפס ,ת אדא

 יח

 = ילכ לש םיאלמ םירואית םגו םינוש םסק
 לש וירפסב ורכזוהש םיבושחה םסקה
 י  .ולשמל תועבטה) ןיקלוט

 המיאתמ היינשה םירצומה תיישילש
 לש ומלועב קחשל םירחובה םכמ ולאל

 .ירפס םה ולא .הנוכיתה ץראה ,ןיקלוט
 םיכרכ 06058 סת אחססז.ת תגחדח

 ראתמ ךרכ לכ .ישילשו ינש ,ןושאר
 .ורכזוה רשא םירוציו םישנא תורשע
 קסוע ןושארה ךרכה .ןיקלוט לש וירפסב |

 .ימל םיפלאה) תילילה ינב :תוומלאה ינבב |
  רפסה .םיראלאווהו םיראיאמה ,(ןיבמ אלש
 תחא לב לש תירוטסיה .הריקס ליכמ

:9 "6 

 לש םג ךכ ידכ ךות השעמלו ,תוצובקהמ
 .קחשמה ינותנ לש בר טוריפו ,ומצע םלועה

 .ורכזוהש םהילא תוכיישה תויומדה לשו
 דועו 'תוגרומ ,גורלאב ,ףלאדנאג) םירפסב
 םיעזגב קסוע ינשה ךרכה .(םיבר
 הירוטסיהה תא בוש ראתמו םיישונאה
 ייומד לכ לש םתוגהנתהו םעבט תאו םהלש
 םירואית תפסותב - בוש .םיירקיעה םדאה

= 4 

 ישילשה ךרכה .ןיקלוט לש ויתויומדל
 ,םיטנאה ,םידמגה ,םיטיבוהב קסוע ּ

 :רדס ותואב ליגרכ ,םילורטהו םיקרואה |
 .םיבושח םישיאו תוגהנתה ,הירוטסיה

 תואקתפרה הברה ופסונ ולא לכ דבלמ
 םלועהמ םיקלחל הבחרה ירפס ,תושדח |

 ילגנא-יפלא ןולימ וליפאו
 ,אזפקז 5 :/האדדז 0111סתמ00א 11-ב)
 - ןיקלוט לש ומלועב קחשל םירשפאמה
 == :הנוכיתה ץראה םלוע

 סא 0% -ה תא ונרכזה ,עגר
 המ תזא65פ אכטמאדטפמ 6או=
 רתוי הטושפ קחשמ תטישב רבודמ

  תדעוימה אפתת-מ
 .םיליחתמ םינקחשל
 לכ :דואמ םיטושפ םיקוחה

 12 ידי לע תגצוימ תומד
 ןה םיליכמה םינותנ
 ,חוכ :תונורשיכ ןהו תונוכת
 ,ןורמת ,הגובת ,תוזירז
 ברק תפקתה ,הנגה
 תפקתה ,םינפ-לומ- -םינפ
 הבינג ,הקירזו הירי ילב
 ,םסק ,הנחבה ,המרועו
 .יללכו לבס-חוכ
 ךא ,כא0-ה ומכ טושפ 0

 הטיש !תוגרד ילב :בל ומיש
 אלל - םיליחתמל הטושפ
 םכל ודיגי אלש זא - תוגרד
 םשוריפ תונורשיכש

 םג .תוכבוסמ תואלבט |
 ;דואמ הטושפ ברקה תטיש |

 תא םיבשחמש ירחא
 םינפ-לא-םינפה תפקתה
 ףדב התוא םימשורו
 אוה רתונש המ לכ ,תומדה
 קשנה ילכ םרוג תא ףיסוהל
 (שולש דע דחאמ רפסמ)
 ביריה לש הנגהה תא רסחל
 הלבטב 6ק2 לגלגלו
 .תורוש 11 תב הטושפ
 וא איה הלבטב האצותה
 רסוחל ןומיס וא קזנה תומכ
 == ..תוומו הרכה

 יכה םירבדה דחא
 רפסש אוה קחשמב םידמחנ

 םע רפס שי ותיאו ינשמו קד אוה םיקוחה

 הב קחשל םיליחתמש הנכומ הקתפרה
 תא .םיקוחה תא אורקל ילבמ ,דיימ
 .ןושארה קחשמה ידכ ךות םידמול םיקוחה
 ומכ טושפ - םיליחתמל קחשמ שממ הז
 םיתיעלו רתוי בחרומ םיתיעל ,א0-ה
 וגישהל ןתינ םייתניב לבא ,רתוי טשפומ
 .תילגנאב קר
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 ונל בתוכש ימ לכו גבס יבא ,רעס-ןב ןרע

 דוע אל !םינפ הנשמ "המל"
 ,םכניבל וניניב ויד תובוקע תומחלמ
 רודמ התעמ ,םירקיה וניארוק
 םיחוכיוה תניפל ךפוה "המל"-ה
 .םכלש

 ונילא חלשיש בתכמ לכ ?הנווכה המל
 טעמכ םסרופי "?המל" רודמ לא ןעומיו

 תויעב לשב םילק םימוצמצ םע ,ואולמב
 .םיארוקה דצמ הנעמל חותפ ראשיו ,םוקמ
 הזיא לע ןייציו) הבוגת חלשיש ימ לכ
 ונחנא .םסרופת ותבוגת - (ביגמ אוה בתכמ
 (המשל תונלצע ךותמ) ונדיקפת תא םצמצנ
 םיבתכמ רחאל ,םעפ ידימ ,תונטק תורעהל
 ןבומכ .דחוימב סומלופ יררועמו םיקתרמ
 םיבתכמל ונתבוגת תא םג שקבל ןתינש
 לבא ,ונתיא :חוכיו םג רוצילו םכלש
 רמולכ .הנורחא'תופידעב ויהי ולא םיחוכיו
 ?המל .םכלש רודמה תויהל ךפוה "?המל"
 והככ

 טעמ םויכ ?תירבעב תוטיש ןיא המל
 תא שוטנל םינכומ םינקחש דואמ
 תושדח תוארוה תאירק ןעמל 408-ה
 הילא ךרדהמ תונושה תוארוה ,תילגנאב
 תורחא תוטיש שיש חוטב ינא .ולגרתה
 לע חקל אל דחא ףא טושפ - רתוי תובוטו
 וישכעו תורחא תוטיש לש םוגרת ומצע
 ונא .גכא-ל םירושקו םיעוקת ונא
 תירבעב תוטיש הברה .ךפהמ םיכירצ
 ינא ,זאו תינמז-וב ץראה תא ופיקתיש
 התוא הטישה תא ול אצמי דחא לכ ,חוטב
 .ללהנ ,ףשר לטיבא .בהוא אוה
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 .100%-ב ךתיא םימיכסמ ונא הבוגת
 תוטיש רפסמ םגרתל השקש איה היעבה
 תטיש רואל אצת בורקב .תינמז וב
 תירבעב תינדיתעה 53הגססשאסא
 ךכ .א[םאש תא םגרתל ןונכת שי הירחאו
 לבא - תירבעב תוטיש דוע הארנ דיתעבש
 .ןיפיט ,ןיפיט

 תא בהוא ינא ?תירבעב אל המל ,תמאב
 רבדה ,ולש טופש אל ינא לבא ,גקאס-ה
 - םזילאירה אוה יתוא דירטמ תמאבש
 ןויסינה לכ םע ,םחולש ינויגה אל טושפ
 500 םע ברקמ םלשו אירב אצי ,ולש
 .תילגנאה :תרחא היעב יל שי לבא .םיקרוא
 לוכי ינאו 'ז התיכב עצוממ דימלת ינא
 ינאש םילמ שי לבא ,תילגנא אורקל םנמוא
 ילש הרובחה לכ אל הזמ ץוח ,ריכמ אל
 תוטיש קחשל הצור יתייה .תילגנאב הבוט
 ויהיש ףידעמ יתייה לבא תויתואיצמ רתוי
 התא הטיש וזיא לע ,בגא ךרד .תירבעב
 ןב ?עגרכ קחשמ התא המבו ץילממ יכה
 הרדח ,םשל

 רובעל םיצילממ ונייה הבוגת
 ,ג כ60-ל הבורק יכה איה יכ ,א[ת87-ל
 תטיש איה ונילע תפדעומה לבא
 םיקחשמ ונא התואש מאס 8צפזמא]
 .וישכע

 ינאו 4080 קחשמ ינא ?פ"קנ אל המל
 פ"קנה תטיש יתעדל המל ריבסהל הצור
 .סחי תוארהל אב פ"קנהש םושמ :תינויגה
 תוכמ רתוי גופסל לוכי רתוי הסונמ םחול
 ,ולש ןוירשה תא רודחת הכמה םא וליפא
 ,ףפוכתהל ,לתפתהל לכוי ןיידעש םושמ
 ועגפי תוכמהש ידכ ,המוד והשמ וא רתנל
 הז ?ךחוגמ המ .םישיגר תוחפ םירוזאב
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 םחולל קרש אוה ףסונ רבד .דואמ ינויגה
 ,פ"קנ הברה ךכ-לכ שי תוהובג תוגרדב
 םחלנ אוה שולש דע תחא הגרדב
 12 עצוממב ול שי ,םיקרואו םינילבוגב
 .ברח תוכמ שולשכ ךות תמ אוהו פ"קנ
 ,פ"קנ רתוי ול שי רתוי תוהובג תוגרדב
 - רתוי תוקזח תוצלפמב םחלנ אוה לבא
 דואמ בר קזנ ול תמרוג העיגפ לכש ךכ
 .תוכמ ששמ רתוי דורשי אל תמאב אוהו
 20 הגרדב םחולש ינויגה הארנ הז םאה
 לכ םא ,תומיו םינילבוג השולשב םחלי
 ,טר השמ ?םיימעפ וב עגפי םהמ דחא
 לאומש תעבג

 תופפוכתה ,תולתפתהל רשקב הבוגת
 םיבשוח ונחנא :העיגפ תעינמל רותינו
 תעפשהב ןובשחב חקלנ רבכ הז לוקישש
 הסנ הזמ ץוח .ןוירשה גוריד לע תוזירזה
 ברחהש ירחא ףפוכתהלו לתפתהל התא
 !ירשפא יתלב הז ,ןוירשה תא הרדח רבכ
 םימחולש ךלש ינשה ןועיטל רשקב
 ,תוקזח תוצלפמב םימחלנ תוהובג תוגרדב
 הלוע םחולהש לככש רמוא הז םאה
 תוצלפמה תייסולכוא הברתמ ,תוגרדב
 לש וז תלדלדתמו םלועב תוקזחה
 אצמתש ןוקרד לכ לע .אלש ןבומ ?תושלחה
 םיקרוא 10 אצמת הקתפרה ךלהמב
 .ךלסחל תוחפ אל םישוחנש םינילבוגו
 20 הגרדב םחולש ינויגה ןכ הז ,ןכ ,ףוסבלו
 ירחא .םינילבוג לש ברח תוכמ ששמ תומי
 הששמ אלו ברח תוכמ ששמ תמ אוה לכה
 !םינילבוג

 ונל וחליש ,םעפהל םיבתכמה ולא
 םישדח ןויד יאשונו ולא םיבתכמל תובוגת
 .םמסרפל חמשנו

 ייפ הל ןגרומ סע תוחיש
 גבס יבאו רעס-ןב ןרע :תאמ

 ןולסב ונבשי יכונאו יבא ,ןגרומ
 ונילע הבוהאה הרדסב וניפצו יתיב
 ןיב עסמ) 57. 8 785% :לכמ
 .ןבומכ אבה רודה ,(םיבכוכ

 יכ םא ,דחוימב חתומ קרפ הז היה
 .רזוח רודישב

 םה ןיידעו דיתעב םיחתופמ ךכ לכ םה"
 הרמא ".תחרק דגנ םירישכת ואיצמה אל
 לע דחוימב ליהבמ פא-זולק חכונל ןגרומ
 .דראקיפ לש תצצונה ותחדפ

 תא תעמש אל" ,יבא הל קעצ "!טקש"
 אלש ימל) ?י'70 ₪01,כצ 00... :החיתפה
 אוה רבדה שוריפ ,תילגנא עדוי
 תכלל" םגו "...זועב תכלל" םג
 ("...תוחרקב

 "?םכינש ומתסת ילוא"
 תונויער שפחמ ינא" ,יתגאש
 יטבמ תא יתינפהשכ ".קחשמל
 תמוסרפ הרדוש רבכ היזיוולטל
 .רעיש ופמשל

 ",תומוסרפ תאנוש ינא"
 הזיא יל ואירקת" ,ןגרומ הזירכה
 ".בתכמ

 ןבל" ,יתינע ".הפשכמ ,יקוא"
 וינקחשו 01 אוה ,היעב שי םשל
 המצועהו נ"קנה ףדור גוסהמ םה
 קחשמ תא ירמגל םישטונ םהו
 ".םידיקפתה קחשמו היטנה

 אבה קחשמב .דואמ טושפ הז"
 טילחה אוה יכ וינקחשל עידויש
 קחשמ לע ןישנוע יקוח ףיסוהל
 קחשיש ןקחש לכ .עורג םידיקפת
 התייטנ וא תומדה תוישיא דגנ
 ןויסינה תודוקנמ עבר דיימ דבאי
 דצמ .הקתפרהב הכ דע שכרש
 בוט םידיקפת קחשמ לע ,ינש
 לוכי אוה .ןויסינ תודוקנ וקנעוי
 לש נ"קנה ךרע תא דירוהל םג
 תתל קיספהלו תונושה תוצלפמה
 ךכ ידי לע .תורצואו בהז לע נ"קנ
 םידיקפתה קחשמ תא ךופהי אוה
 וינקחשו ירקיעה נ"קנה םרוגל
 ,ן[ב בגא .הרהמ דע ךכל ולגתסי
 , | םסקה יצפח תומכב םג םצמצ
 םיביוא םע םתוא שגפהו קלחמ התאש

 תא ;עמשמ יתרת ,ץוחמל ידכ רתויב םיקזח
 ".םהלש וגאה

 םירכוז" ,יבא ץרפתה ".היינש ,יוא"
 "?םתעדי אלו קיז הז המ םכתא ולאשש

 ךישמה ",זא" .בויחל ונהנה ינאו ןגרומ

 ןויגפ 1אא-ב רבודמש רבתסמ" ,יבא
 ".קיתע יטוקס

 ץרמב הב וניפצו השדחתה תינכותה
 הלדלדתה ןחלושה לע הלוקה תומכ .בר
 .דוע איבהל םק יבאו הדיחפמ תוריהמב
 .ןגרומ וילע הקעצ ".ריתסת לא"

 .יבא הל ריזחה ".הפשכמ ימת'ס"
 יניבש ,טבמ הינפ לע התלעה ןגרומ

 ,"היחלמה טבמ" הנכמ ינא ימצע ןיבל
 :;הז תא תושעל יתיצר דימת" :הרמאו
 ותוא רגש) "!םמגא[ צזזאו שק 500ךץ
 המילעה איה די ףונפנבו (יטוקס ,הלעמל
 !יבא תא

 :יתגאשו ילש הבמבה םע יתקנחנ

 "!דיימו ףכית ,הנה ותוא יריזחת"
 ".הפשכמ יל ארק אוה .הצור אל"
 תא" ,התוא יתלדיש ",האמחמ התיה וז"

 ".ךלש םימסקה תא ץירעמ אוהש תעדוי
 הלמלמ ".האמחמ ומכ עמשנ אל הז"

 .לבלובמה יבא תא הריזחהש ןמזב ןגרומ
 ךתוא ללקא ינאש םעפ לכ ,ייה"

 .יבא קחצ "...השקבב ?יתוא ימילעת
 ".יתיא ליחתמ אוה ,ןרע"
 יתינע ".בתכמ דוע וארקתו וקתש ,הא"

 .היולג יבאל יתשגהו ףייע לוקב
 ,ול יתשגהש היולגב ץיצה יבא

 תירבעב \8 ₪0 קחשמ ירשנ ינד"
 ירפסב שמתשהל םיצור וירבחו
 .רתיה לכו בנג ,םחול לע טוריפה
 אוה ם"השכ םא תעדל הצור אוה
 ".תאז רוסאל לוכי

 ,ןגרומ הבישה *,ןבומפ"
 לטבל וליפא לוכי אוה ם"השכ"
 םא ,ןקחשל רפסהמ םיקוח תונשלו
 אוה לכה ירחא .הצור קר אוה
 םע רדתסהל ךירצ אוהו ם"השה
 םינקחשהשמ רתוי הברה םיקוחה
 ".םיכירצ

 " ,היולג דוע יל שי ,ייה"
 הצור הוקת חתפמ בקעי" ,יתקעצ
 לע םירבד המכ תעדל
 אוה ,(י(א[ק] 15 עפ100א5'10-ה

 םישחל םיליטמ ךיא תעדל הצור
 םינהכ וא םימסוק םאהו םיינויספ
 "?םתוא דומלל םילוכי

 ,ןגרומ החנאנ ",בקעי ,בקעי"
 תוחוכה .ןויערה תא ירמגל תספספ"
 ,חומה לש תוחוכ םה םיינויספה
 ךרוצ ןיאו ,רמוחל לעמ חומה ןיעמ
 אל ;םילמ אל ,םתוא ליטהל
 ,זכרתהלו בושחל קר ,תועונת
 .חוכ תודוקנ םלשל ןבומכו
 עוצקמ ילעב םה םהב םישמתשמה
 - 510%161%1-ה - ירמגל שדח
 הבר הדימב םחומב םיטלוש רשא
 .ולא תוחוכב שומיש תרשפאמה
 םילוכי אל םינהכו םימסוק
 ןכ םא אלא ,ולא תוחוכב שמתשהל

 עוצקמה תא בלשמה ישונא-אל עזג והז
 ",.רחא עוצקמ םע ינויספה

 העבצה ונכרע הזה בתכמה ירחא
 תוארל םלוכ לומ ןגרומ לש בורב ונטלחהו
 ונענכנ .תופסונ תוערפה ילב קרפה תא
 .תויחלממ ונתדילס לשב

 39 וכ



 (תכרעמב רומש םשה) ד"ע תאמ

 ו-7
 הלועמה רופיסה תא ונל חלש ,םש
 ב
 ונא ךכ תוחפל) דיתעב םיפסונ םירופיס
 ג ו
 םתא םא ,הירהנ) לאה-חוכש
 ומצע תא עשעשמו (תעדל םישקעתמ

 :קיודמה וליג תא ונל בותכל אלב

 חיטהו להואה לא סנכנ סויגרד ףולאה

 תא טשפ ןכמ רחאל .ןחלושב ותדסק תא

 היה תובישיה להוא .ביבס טיבהו ותמילג
 ךרואמ ץע ןחלוש ידי לע ספתנ ובורו בחר
 .אבצה יניצק ובשי םהב ,םיקרוח תואסכו
 קשנ ילכ לש המירע האצמנ הניפב

 ד ו |

 ידיפלב הרעבש שאה תופקתשה

 .םיתרשמה

 ו

 ברקה תצעומ השעמל ויה אבצה יניצק
 ו
 הפ לבא ,םיסונמ יתלבו םיריעצ םיניצקמ
 ומכ תורכומ םינפ סויגרד ההיז םשו
 ורסאק ףולא-תת ,סירדנלוו איבצמה
 .ס'תרפ ,הא .ס'תרפ הפולאה ןבומכו

 תודיחיה םישנה תחא התיה ס'תרפ
 םינימה ןויווש תורמל ,ףולא תגרד וגישהש
 שארב הבשי ס'תרפ .םוידנרווב ררש רשא
 ,אלמ תוחול ןוירש הייוטע ןחלושה

 םיפיה הינפ יוות לע רוא וכפש םידיפלה

 םתוא הרעיכ תוחישק לש תיווע ךא

 ,ס'תרפ תא דואמ דביכ סויגרד .תצקמב

 תאו התוא ריכהל דמלו הדיצל םחלנ אוה

 :תמלשומ הניצק התיה איה .הייפוא

 המכ ךא .הנמאנו החושק ,תיטלחה ,הצימא

 ,וללה תונוכתה לכב תמלשומ התיהש

 .הלמח :ללכ ס'תרפ העדי אל תחא הנוכת

 סויגרדו ,הזה ברקה לע הדקיפ ס'תרפ

 ךא הלועמ תימע התיה איה - הדיצל תריש

 .תושיחנב וב הטיבה הז עגרב .דיחפמ
 םאה" ,הלאש ",סויגרד יפולא ,ןכבו"

 ,סויגרד הנע ".ןכ" "?ךתמישמב תחלצה
 ונתפקתהל רושיא הנתנ סוגרס תלשממ"
 לאש "?סוגרסלו ונל המ" ".םירברבה לע

 ו -
 ",סויגרד" .הצעומה יניצקמ דחא ןוהמיתב
 ".בצמה תא רבסה" ,שבויב ס'תרפ הרמא
 תונירושמה ויתופפכ תא ריסה סויגרד
 ןופצ תוממש לש הפמ ןחלושה לע שרפו
 ,םכל עודיש יפכ" ,חתפ ",ןכבו" .תשביה
 ירברב םינכוש ונלש הירפמיאל ןופצמ
 עיבצה אוה ".הלאה גלשה תוממשב ,ןופצה
 תרומל ,םירברבה" .ועבצאב םוקמה לע
 לכל םיסרוהו םידדוש ,םישלופ ,ונחור
 - ונזעה אל התע דעו ןופצה תולובג ךרוא

 וי כ ו
 תולובג תא תמסוח התיה וזכ הפקתמש
 חרק רוכמל םירברבל העירפמו ןופצה
 תטלשה החפשמה ,רוציקב .סוגרסל
 ורמרמתי תוחפשמה ראשש הששח סוגרסב

 ורתחיו םהיתואקשמב חרקה רסוח לע

 וסיבל לשלושש ןמש דחוש ,ןכבו .היתחת

 ותוא דדוע דבכנה סוגרס טילש לש

 החתפנ ךכ ידי לעו וז היעבמ םלעתהל

 ".םירברבב המחלמל ךרדה
 ידכ ומואנ תא עגרל רצע סויגרד

 הפקתמה" ,ןיי םוגללו ריווא טעמ םושנל

 המכ חקינ" ,ךישמה ",תילכתב הטושפ

 ,תותשקב ןתוא שמחנ ,םישרפ תוגולפ
 םירברבה ירפכ לע טושפנ ,םידיפלו תוברח

 תאו דוסיה דע םתוא ףורשנ ,םיכומסה
 בשייתה סויגרד ".תודבעל רוכמנ םייובשה
 הלומה "?תולאש שי ,רמגנ רבסהה" .ואסכב
 םיעיבמ םיניצקה דועב הללוחתה הרצק
 תולאש םילעמו תינכותל םתמכסה תא
 םיחחושמ ולחה רתוי רחואמ ,סויגרד ינפל
 שמשממה ברקה תודוא םמצע ןיבל םניב
 ידכ תונמדזהה תא לצינ סויגרד .אבו
 .ס'תרפ םע טעמ חחושל

 הריטפה ".לק ברקכ יל הארנ הז ,בוט"
 םיימוי ךותש יל הארנ" .םומעשב ס'תרפ
 לש םימחה ולכיהב ןיי התשא רתויה לכל
 רדַס לסח" ,הפולאה הכחיג ",רסיקה
 םיארפ דגנ המחלמו תוגלשומ תוממש
 ,ךכל אוה ףא הוויק סויגרד ".תוורפ ישבול
 וניאש שגר ול קיצה וביל ךותב קומע לבא
 ,טרפב ידנרווה אבצה יניצקל תוניב חוור
 .םימחרה .ללכב םוידנרוו ישנאו

 תטישש" ,סויגרד ריעה ",תבשוח ךניא"
 "?שורדהמ תירזכא תצק תננכתש הפקתהה
 .בועיתב לוהמ ןוהמיתב וב הטיבה ס'תרפ
 התא" ,הקחצ "!ישישק סויגרד ,תויוטש"

 ל
 םהש קפס לכל לעמ וחיכוה םה !תגסל ןמז
 ,ךכב רהרה סויגרד "!תומילא קר םיניבמ
 ינודא" .ופתכ תא אוהד ןאמ רעינ עתפלשכ
 .ינבצע לוק עמשנ ",ףולאה ינודא ,ףולאה
 דיימ ,וברח לא די חלשו עזעדזנ סויגרד
 דחא היה דירטמה ,עגרנו רוחאל ץיצה

 המ" .דאמ להובמ הארנ אוה .םיתרשמהמ

 היהי הזש יאדכו" ,סויגרד םער "?ךיפב
 ,דחפבו רהמ רבדל לחה תרשמה "!בושח
 עיפוה רוחשב שיאש םירמוא םירמושה"

 !ריוואה ךותמ שממ ,להואה לומ םואתפ

 "...םלענ טושפ אוה ךכ רחא
 ו ו

 2 ו יל
 ו ו יה
 המצע ס'תרפ .ס'תרפ לש האסכ לומ טקשב
 החלש עתפל .םייח תרסח ,האסכב העקש

| 
 תורוויח ויהש םינפ לע ןרק םידיפלה רוא
 םינבל םיבינ ינש לעו ,תוישונא תויהלמ
 ...תובצמכ

 להואהמ ועקבש תוארונה תוקעזה
 לוק ,גלשומה קמעה יבחרב ודהדה לודגה
 יאבצה הנחמב םג עמשנ ארונה םירוסייה
 לש םביל תמושת תא ךשמו לודגה ידנרווה
 טקשו תוקעצה וקספנ עתפל .םילייחה
 הרבש םילייח תגולפ .לכה הסיכ אילחמ
 תוברחב להואה ךותל הרהדשכ טקשה תא
 ביבס ודדוגתה םילייחה ראש ,תופולש
 יעגר המכ רחאל .דחפבו ןוהמיתב להואה
 ,להואה יכבנמ תושדח תוקעז ועמשנ טקש
 ןמ אצי דחא לייח .ןזוא תוחלופ תוקעז
 ויה וינפ .שולחו עטרקמ ךוליהב ,להואה
 התיה וינפ לעו ,עלצ וילעש גלשכ תונבל
 אוה .ומצע תוומב שגפש ימ לש העבהה
 ופרוע לע ,עקרקה לע תמ חנצו טטומתה
 וחלק םד יפיזרזש םינטק םיבקנ ינש ויה
 - זאו .רוחצה גלשה תא ומיתכהו םכותמ
 אבצ הנפ - תעדונ אלה המיאה חכונל
 סנו חצונמ יתלבהו םלשומהזו ,אגה םוידנרוו
 .המורד

 ,תוגלשומה תוברעב רהד לודגה באזהח
 הארנ וכרדב ףיעהש גלשה יכ דע רהמ הכ
 .ריוואה תא חרחרו ףוסבל רצע באזה .ןשעכ
 רשא בולע רפכ ,ודעיל עיגה אוה ,ןכ

. . | 

/ 

 ו
 .רפכה זכרמב הלודג התקב רבעל ץר
 בצינ ומוקמבו לדוגמה באזה םלענ עתפל
 שיאה .םירוחש יוטע םייאמו הובג שיא
 שולש הילע קפדו התקבה תלד לא הנפ
 ירירש םדא אצי התקבה ךותמ ,םימעפ
 קוקח היה ותדסק לע ,תוורפ יוטע הובגו
 ."טבשה-שאר" רומאל ,ירברב למס

 ,ירברבה לא הנפ רוחשב שיאה
 יד? יד

 .דואמ ךל הדומ ינא" ,ויתפש תא קקילו

 רוזחא תעכ
 -תרעמל
 דבק
 סי? איה
 ההויחת ש ב
 ןנעו םלענ
 שאר ילגר ןיב ךרד ול סליפ ןטק לפרע
 השא ,דצרמה גלשה ןבולב עמטנו טבשה
 ןוויכל הטיבהו התקיבהמ האצי תירברב
 .החוור תחנא החנאנ איה .ןנעה םלענ ובש
 טבשה שאר לא השאה הברקתה ןכמ רחאל
 .ןוצר תועיבשב ךייח אוה ,ופתכ תא הקבחו
 הז לכה ךסב .השענ השעמה ,השא ןכבו"
 תא ןמזל ןאמשהמ שקבל בוט ןויער היה
 םד היה ורבשכ שרדש המ לכ ,הנה דפרעה
 ,ךחיג טבשה שאר ".םיידרונ םיליצא
 תועומשה יפל ,ותוא םישאמ ינניא"
 םימלשומה םידליל קר םינתונ םוידנרווב
 אוה ".םיבאזל םיקרוז - ראשה תאו תויחל
 קשחש אלפ אל" .געלל ולוק ןוט תא הניש
 ,תיליעבש תיליעה ויה ולא םיניצק ,םמדב
 יי |
 ויה וידעלב ,ךכש ונלזמ .דואמ ול ומענ

| 
 ,יבוהא לבא" ,השיאה הנהנה " ,ןכ"

 "?ידמ לרזכא הז ןיאה ?דפרע םהב תוסשל
 ,טבשה שאר םער "!יתריקי תויוטש"

 | יב ]ו ה

 םהש קפס לכל רבעמ וחיכוה םה !תגסל

 החנאנ השאה "!תומילא קר םיניבמ

 טבשה שאר .התקבה ךותל הרזחו המכסהב

 הנפ זאו ,רהרהמ ,עגרל ץוחב דמע ירברבה

 .התקבה תלד תא רגסו רוחאל
 .בולעה רפכה לע תדרל ךישמה גלשה

 והשמ ליפאה לילה ימשבש םיבכוכה תא

 לש תיללצ עתפל התארנ חריה לומ ,רוחש

 םלענו ללצ דיימ רשא ,ףחרמ ,לודג ףלטע

 .רקה ךבואה ךות לא



 גבס יבאו רעס-ןב ןרע :תאמ

 הליכמ 'כט-ברק לש םיקוחה תכרע
 קחשל ידכ םיכירצש םיקוחה לכ תא
 הירוטסיהה תא הליכמ םג איה ,קחשמב
 .םירחבנ םידודג לע טוריפו םוקיה לש
 טוריפ ,ברה ונרעצל ,הליכמ אל איה
 ."כט-ברק קחשמ םילהנמ ךיא לע

 דואמ דמחנ בתכמ ונלביק שדוחכ ינפל
 ירוקמ ןויער לע ונל בתכש חמצ יעורמ
 קחשמ לוהינל עגונב (וילע בשח אוהש)
 טילחה אוהש ונל בתוכ יעור .'כט-ברק
 המוד וכפהלו קחשמל ןיינע ףיסוהל
 תרזעב השע אוה הז תא .םידיקפת קחשמל
 תא רביח אוה לכ םדוק :תונויער השולש
 קחשמ חטש רציו וידחי ולש תופמה לכ
 ,םיהש ףיסוה אוה ןכמ רחאל ,רתוי לודג
 דחיב וקחשי םינקחשהש טילחה אוה ?דציכ
 םי'כמה לומ הלועפ ופתשי םהלש םי'כמהו
 ףיסוה אוהש ישילשה רבדה .ם"השה לש
 עיגהל םיכירצ םינקחשהש הרטמ התיה
 .הילא

 לע הלע אוה לבא תאז עדי אל יעור
 ןויערה .יכט-ברק קחשל הנוכנה ךרדה
 תא תרציימש הרבחה) 5. לש ירוקמה

 ןןכ

 ,ההז טעמכ היה (וירצומ לכ לע 'כט-ברק
 .רתוי םירחואמ םירצומב וריבסה םהש יפכ
 ולו ם"הש שי יסיסב 'כט-ברק קחשמב ןכא
 ומכ ,תומישמ שי םינקחשלו ולשמ םי'כמ
 ,עתפ תפקתה רוצעל וא ביוא סיסב שובכל
 ם"השה לש םי'כמה לומ םימחלנ םהו
 יעור לש דיחיה סופסיפה .הלועפ ףותישב
 תא ארקש ימ לכ ,םי'כמה רפסמב היה
 תטיש לע םירבסהב לקתנ הכרעה
 י'כמ .חמורה :םי'כמה לש הפקתהה
 ילעב תוברק-'כמ לש תויעיברב םיפקות
 ןויערה יפל .רתוי וא תוחפ ,םיווש םילקשמ
 ונייהד ,חמור קחשמ ןקחש לכ 454 לש
 ,דואמ שימג רבדה לבא .םי'כמ עברא
 םהלש םי'כמ 16 םשוריפ םינקחש העברא
 המ - ם"השה דצמ המוד רפסמ דועו
 לככ ןכלו ,ךלש קחשמה חול תא ץצופיש
 תא ןיטקהל שי הלוע םינקחשה רפסמש
 .ןקחש לכל םי'כמה רפסמ

 לש ןויערל השעמל עלק יעור ןכל
 לש םייסאלקה תוברקל עגונב תא
 אלש .תרחא קחשל םג רשפא .'כט-ברק
 קחשמה םהב םידיקפת יקחשמב ומכ
 ןתינ 'כט-ברק יקוחב ,ההז יסיסבה
 םיקחשמ םיבר .םיבר םינפואב שמתשהל
 ינש דיגנ ,םידדצ ינש לש םיקחשמ

 ךרוצ ןיא זאו םינקחש ינש לומ םינקחש
 לש תללוכ המחלמ קחשל םג ןתינ .ם"השב
 תנידמ לכל דצ) םינוש םידדצ השימח דע
 םג ןתינ .תופמ ןומה ךירצ זא לבא ,(השורי
 לש םיקוחה תוכרע ראש תא ףיסוהל
 תוברק) אםא0ַד56₪ כט-ברק
 תוברק) 6₪17צד26₪8 ,(ריווא-ללח
 ,רתיה לכו (םירצבמ יקוחו םיינוריע
 םישנא ,םיקנט ,םיסוטמ קחשמל םיפיסומה
 .דואמ םיבר ברק ימרוג דועו

 ותוא תכפוה 'כט-ברקל תרחא תפסות
 אותו \א₪ן108-ה :רתוי קומע קחשמל
 תא םיליעפמש םישנאה ,'כמה-ימחול
 .ולאה תורידאה ברקה תונוכמ
 םידיקפת קחשמ אוה או דוא א תןסא
 תויומדה תא רצוי התא ותיא יתימא
 תא בלשמו ךלש םי'כמה תא תוליעפמה
 לכ ךרואל :דואמ טושפ ןפואב םיקחשמה
 יקוחב םישמתשמ קחשמה
 ןיב ברק עיגמשכו אות זא גתתןסק
 יפל .'כט-ברק יקוחל םירבוע םי'כמ
 יקוח לש תוברקה ךרואו תורידת
 אוה םאה - קחשמה יפוא עבקנ 'כט-ברקה
 היגטרטסא קחשמ וא םידיקפת קחשמ
 .חתופמ

 תילע תרצנמ ראפ רמוע ונל חלש וזה הדמחנה הבתכה תא

 שי מכ = ב ה-2

 ...םהינפמ ןנוגתהל ךיא לע רבדמ רמוע

 ראפ רמוע :תאמ

 תויומדל תושדקומ תואבה תואקספה
 םהל שיש םיטילש וא תוליצא ראות תולעב
 הסני והשימש שושחל תוביס קיפסמ
 התא םא .בוט ולוכש םלועל םתוא ריבעהל
 חוכ לע תנעשנ ךלש הכלממהו ,ךלמ
 תושעל םינהכל תורוהל ךילע הנוהכה
 המדנ) "לער יוליג*-ל שחל לע ןטק רקחמ
 יוצר ,שי םא לבא ,הזכ שחל ןיאש יל
 ןהכ .(םיירחסמ םידמימל ותוא ביחרהל
 ןמזה לכ ךתביבסב תויהל ךירצ דחא
 רשאכ ,החורא לכ לע שחלה תא ליטהלו
 הצובק ביצהל שי - התשמ ךרוע התא
 םייגטרטסא תומוקמב םינהכ לש הלודג
 יכהו .הז שחלב םידיוצמ םלוכ ,םלואב
 ןהכ ךתביבסב תויהל ךירצ דימת - בושח
 הרקמל לער לוטיב שחל ליטהל לוכיש
 .לשיפ והשימש

 לע תססובמ ךתכלממ םא ,תאז תמועל
 השק תיתוכלמ השקבל) "שקב" ,םסקה חוכ
 םסק רזיבא רוציל ךלש םימסוקהמ (ברסל
 ץפח .ידימת לער לוטיב לש טקפא רצויש
 תרשרש וא ליגע ,תעבט היהיש יוצר הזכ
 הז ץפח .דונעל רשפא דימתש והשמ -
 הצובקש ץלמומ ןכלו הבר הדובע ךירצמ
 עיגהל ידכ וילע דובעת םימסוק לש הלודג
 לכות - ןורתיה .ריבס ןמזב תואצותל
 םילער לש תונוט לוכאלו םירטיל תותשל
 לכוי בנגש אוה ןורסיחה .עגפיהל ילב
 ףוטחל וא ,םויכב םסקה ץפח תא ףילחהל
 ץח הרוי רחא חצורש ןמזב חורבלו ותוא
 רוציל רשפא הז דגנכ .תשק הבורב לערומ
 הנטק לזרב תיחול תרוצב םסק ץפח ותוא
 םוקמב ,רועה ךותב לותשל רשפא התואש
 לבא םוסק ךילהתב ,הזחה ומכ רתסומ
 ןכיה תעדל רשפא יא וז הרוצב .באוכ

 .האיצוהל ןכש לכ אל ,תיחולה
 ךתושרב ןיאו ןזור וא ןורב התא םא

 ,אל .םעוט רוכשתש יוצר םימסוקו םינהכ
 לוכי שפיט לכש בושחת ,ליגר םעוט אל

 םג זאו העש רובעכ לעופש לער ןימטהל
 אוה ןיינעה .םיתמ םעוטה םגו ןורבה
 ליטהלו וילע ךמוס התאש והשימ תונמל
 בלושמ ידימת לער יוליג שחל ונושל לע

 םולשת תרומת .ידימת לער לוטיב שחל םע
 ילב ךנעמל תאז ושעיש םינהכ אצמת דבכ
 .תורתוימ תולאש

 םינהכה ,הפוקב בהז הברה ךל ןיא םא
 היהיו םעוטה לע לערה יוליג תא קר וליטי

 ו -

 ו

 רומאכ .םעפ ידימ ותוא ףילחהל ,הא ,ךרוצ
 לכש שי ביריה הלוצאה תיבב והשימל םא
 תא לסחל םיחצור חלשי אוהו שארב
 תלערומה החוראה ינפל תוקד המכ םעוטה
 היהיש יברק םעוט רוכשתש יאדבכ זא
 םחול ,תוליעיב ומצע לע ןגהל לגוסמ
 .יעוצקמ חצור וליפא וא רשכומ

 תמא תייאר שחל םג :הנורחא תפסות
 םעוט רוכשל רשפא ןכל ,לער הלגמ
 .דבלב טבמב םילערה תא תולגמ ויניעש

 םוקמל רמושכ תוזחתהל לוכי הזכ "םעוט"
 .םישקנתמל הרטמ שמשלו

 איה היונאראפ :ורכיזו ,םעפהל לכה הז
 !תודרשהל תפדרנ הלמ

 = 43 ואכ
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 יוב םייגל םיקחשמ הריכמל

 90 .501.0 5דא[א םא-ו 1

 .03-9666562 ,בוגרא ןנח .קחשמל ח"ש

 םיקיטסיו'ג 3 + הגס תכרעמ הריכמל

 םיקחשמ 9 + םייפקשמ + שדח הגה +

 לכה ,ח"ש 870 ריחמב (םייפקשמל 3)

 תועשה ןיב רשקתהל ,הזיראבו שדח

 אל) 02-518845 ,ינדלל 0

 .(תבשב
 04א%16 ₪0%-ה יקחשמ הריכמל

 .דחא לכ ח"ש 50 לש ריחמב םיאבה

 :תירוקמ הספוק םע םיאב םיקחשמה

 ,0 הז אדו םד 2 ,ךז! אדו ₪5 2
 סאדאמ55 סת והא את

 ,טלבדלוג לאינד .615'1147-ו
3-, 
 קחשמה + ןוסאגמ הריכמל

 קחשמה + ש/טאסואשא 0% 2

 .ה"ש 75 ריחמב אצסטאסעטא םסצ 3

 ..תבשב אל) 03-9667221 ,יתנ

 + תירוקמ הזיראב ביירד-הגמ הריכמל

 + וברוט טלש + םיקחשמ 3 + תוירחא

 .09-506526 ,ןהכ ירמע .ליג

 יא קחשמה הפלחהל וא הריכמל

 85 ריחמב ,תירוקמ הזיראב 2 םיפוקה

 ןיב אל) 03-5400625 ,באוי .ח"ש

0 -16:00). 
 הזיראב בשחמ יקחשמ הריכמל

 :םיריבס םיריחמב וא תירוקמ

4 57 55 
5 57 1,505 551 00 

 ,.גרבסיו יתיא .לקטנטה לש ומויו

2, 
 שדח בצמב םיטלש 2 + הגס הריכמל

 ישיבא .ח"ש 230 ריחמב ,םיקחשמ 3 +

 .09-448426 ,תרפא
 2 + הלועמ בצמב ביירד-הגמ הריכמ

 הטסק + םיקיטסיו'ג
 הטסק + אסד ג1. אסאוטזה
 לייא .ח"ש 326 ריחמב 2 50%

 .03-9653533 ,טנרג
 קחשמה הפלחה/הריכמל

 קחשמהו יוב-םייגל דד .ת 1

 ,יעור .417 בשחמל 3.0 ןוקלאפ

7, 

 םינודעומ 8 תולאעמ

 גאס ₪15%) חישק ןנוכ הריכמל

 400 ריחמב ₪51 ,40א18 ,[3%1 ירוקמ

 .03-5748067 ,יעור .ח"ש
 ,סוטיבוה :םיקחשמה הריכמל

 ליזבו ןיוצמ בצמב םיגרואהו םינילבוג

 .03-725180 ,ץיבוקרמ יגח .לוזה

 + םיקחשמ 3 + הגס תכרעמ הריכמל

 ,ירוא .ח"ש 300-ב תוידי 2 + חדקא

1 7 
 בוט בצמב כ תורבוח הריכמל

 העשמ) 09-441823 ,ירוא .ריחמ יצחב

0).. 
 ןדרו'ג לקיימ בשחמ קחשמ הריכמל

 .04-373110 ,ןמגולק ףסא .לזומ ריחמב

 + 5 ךלמה תלאשמ קחשמ הריכמל
 ,באוי .ח"ש 70 ריחמב םידוק
 .(16:00-20:00 ןיב אלו 5

 םדקתמל ,ףשאל 6.0 תוכרע הריכמל

 םיריחמב "המיאה יא" תקתפרה +

 .03-340782 ,שיבג םריבא .םילזומ

 50 - שימיב יליוו :םיקחשמה הריכמל

 ,ח"ש 10 - יגניקיוה דליה ,ח"ש
 - 2 טסווק םייפס ,ח"ש 50 - םילולמנ

 .08-400136 ,ןייטשטור רורד .ח"ש 0

 :;ריג-םייגל םיקחשמ ינש הריכמל

 + הזיראב סרפ ךיסנו םעזה תובוחר

 .09-929268 ,ריפוא .טקפסורפ

 150 יוושב תטלק + ןוסאגמ הריכמל

 ,רומ רחש .ריבס ריחמב ,ח"ש

3, 
 שדח 1002 011% קחשמ הריכמ\

 ,יש .ח"ש 80 ריחמב יוב-םייגל
0-1 
 תחא הנש ןב 004 א בשחמ הריכמל

 .(ברעב) 03-9664203 ,באוי .דבלב

 :הגסל םיקחשמ הריכמל
 55 1.7 זצ
 + תופיטע + כמ[ .םת גאא

 ,דחא לכ ח"ש 50-ב תוארוה
 90-100-ב 511א1]08 2 :ריג-םייגלו

 .06-570793 ,לארשי ירמוע .ח"ש

 םיקחשמ 8 + הגס תכרעמ הריכמל

 .03-9662347 ,תירוא .ח"ש 500-ב

 2 + ןיוצמ בצמב ןוסאגמ הריכמל

 ,ןכ ומכו ,ח"ש 250-ב םיקחשמ

 יראטא בשחמו 18א1 םאותל קיטסיו'ג

 + 'גירטרק יקחשמ 2 + 1

 ,םס .ח"ש 200-ב ןיוצמ קיטסיו'ג
.03-- 3 

 הזיראב הקמיא קחשמה הריכמל
 ,ח"ש 90-ב ןיוצמ בצמבו תירוקמה

 .03-5405848 ,ןירק דדלא
 קחשמה הריכמל
 רפוסל 5קחה א 5ד1 .ם אז א[

 וקו

 א

 א

 הריכמל 8 בחכתהל םיצור 8

 תייצלומיס + סרפמ ךיסנה + ודנטנינ

 סקיפ דיקו טפוסורקימ לש הסיט

 03-6411632 ,םעונ .שוטניקמ בשחמל

 .(20:00-21:00 ןיב)
 150 - ביירד-הגמל םיקחשמ הריכמל

 ,ירוא .ח"ש 59 - הגסל םיקחשמ ,ח"ש

07-881. 
 קיטסיו'ג + סקיפרג רפוס הריכמל

 ,ןרטש ינוי .הריחבל םיקחשמ
 .(15:00-22:00 תועשב) 3

 + תונכות + רטסאלב דנואס הריכמל
 שדח טעמכ ןופורקימ + םילוקמר

 500 ריחמב (םיישדוחמ הוחפ שומישב)

 ,03-5221775 ,ןוסבקעי יבוק .ח"ש

 אל ,ברעה תועשב קרו 8

 .(תבשב

 לש ומוי קחשמב רוזעל ןיינועמ

 .06-515544 ,םהוש .לקטנטה

 תא ףילחהל וא תונקל ןיינועמ
 ,םהוש .1 רוביגה תמישמ קחשמה
6-4 
 תובקעב קחשמה תא ףילחהל ןיינועמ

 יוושב רחא קחשמב /6-ל רבילקסקא

 .09-552011 ,םות .ח"ש 0

 חמור לש םירפס ינש ףילחהל ןיינועמ

 :כ8א 0 לש רצויה תיבמ ןוקרדה

 םינוקרדו ויתסה ימודמיד לש םינוקרד

 לש רפס לכ דעב ,ףרוחה ליל לש

 .09-929268 ,ריפוא .8

 קחשמה תא תונקל ןיינועמ
 ופילחהל וא 565 087 5

 ןיינועמ ,ןכ ומכ ,םיגרואה קחשמב

 .יפונס וא םיגרואה םויסל םיפיט תתל

 .09-502331 ,דעלא
 יטלומ םשב קחשמ תונקל ןיינועמ

 ריאי .ח"ש 50-ב (!ןשי דואמ) רנוילימ

 .02-431592 ,טנפ
 ןנוק קחשמה תא ףילחהל ןיינועמ

 2 בוחרה םחול קחשמב ירברבה

 03-9328263 ,ןמפוה ןב .(ק6-ל)

 םיקחשמ 2 + ריג-םייג תתל ןיינועמ

 שומיש ךוסחל) למשחל עקש +
 + סקניל יראטא תרומת (תוירטבב

 .03-5759662,רשא .םיקחשמ

 לש ףושיכה תרדס תא תונקל ןיינועמ

 ,יש .ריבס ריחמב 1-4 ןוסק'ג ביטס
 .(12:00-18:30 תועשב)ו 9

 רחא שפחמ
 - דזזמ םז,ץטפ סת 1 .צומזא]

 ,סא 008% תורבוח 5
 - 2 קלח 7 המיטלואל עגונב םיזמר

 וי יורו יו ווק וה ויטו השקה הניה יורק יו

 .03-995034 ,ןוריל ןר .שחנה יא
 3 + חדקא + ןוסאגמ ףילחהל ןיינועמ
 םיקחשמ 6 + חדקאל םיקחשמ
 2 + ודנטנינ-רפוס תרומת ,םיקילדמ
 רורד .הפי יתמחלמ קחשמ + םיטלש
 .09-825605 ,רוציל
 תצובק םיקהל ןיינועמ ליחתמ מ"הש
 יאליגל תובוחר רוזאב םיליחתמ
 אל) 08-349255 ,הירוא ,5
 .(תבשב
 וא /.0.84 ךסמ תונקל ןיינועמ
 ,לבוי .ריבס ריחמב 43
70,. 
 קחשמ תא ףילחהל וא תונקל ןיינועמ
 - םיטסירורטה לש שדחה בשחמה
 ןגרואמה עשפה תולילע
 בשחמה קחשמ תאו ,פצאפ6 =
 .זזזא 45516 אא - הרויה קראפ
 ףילחהל וא תונקל ןיינועמ ,ןכ ומכ
 בשחמה קחשמב תוריטה תיינב תא
 בשחמ יקחשמ ףילחהלו / 130
 רקיעבו םישדח רקיעב) םינשיו םישדח
 לכ) 09-550107 ,ץישפיל ןד .(םיטסווק
 .(םויה
 קחשמה תא ףילחהל ןיינועמ
 .רחא קחשמ לכב ןומראמל תוחתפמה
 .(17:00-21:00 ןיב) 08-579217 ,בג
 + קחשמ + ריג-םייג ףילחהל ןיינועמ
 תונעטנ תוללוס + תוללוס ןעטמ
 + ודנטנינ-רפוס תרומת ,בוט בצמב
 .07-230372 ,ןרע .בוט בצמב קחשמ

 ולי צ ה

 ;םיאבה םיקחשמב הרזעל קוקז !וליצה *
 ,ןיוו לש ומלוע ,ד החד מא
 .אגאז146 או=א5זס0א 1 ,2 םינילבוג
 .םינוש םיטסווקב רוזעל ןכומ הרומתב
 .09-972130 ,םינולא ירוא
 המ .א026 קחשמב הרזע תושאונ בייח
 יקוצב תישימחה הדיחל ןורתיפה
 רענב םג הרזעל קוקז ?ןויגיהה
 ,ןרע וא 06-332341 ,ינור .האובנה
 .(םיירהצה רחא תועשבו -8
 תה אד \5צ 518 קחשמב יתעקתנ
 לע ענש בכרה תא םיאצומ הפיא
 .08-243130 ,ןמלא ןב ?םימה
 ;קחשמב הפוחד הרזעל קוקז !וליצה
 ןטפקל תתל ךירצ המ ,סנוזאמא
 ..םיטובורה שגפמ קחשמבו ?הינואה
 הרומתב ?רעשה תא םיחתופ ךיא
 לקיטנטה לש ומוי םיקחשמב רוזעא
 ,ןורי .םיטנלטאו סנו'ג הנאידיאו
4, 

* 

 יא

 ורשקתה אנא ,1 תילוחב הרזעל קוקז

 .03-6427378 ,ןתנוי !יל רוזעל
 עוקת !וליצה
 ימ לכ .זאס1גא ב 10א₪8 3,4-ב

 ןמזומ ,םהמ דחא וא םתוא רמגש
 אל) 03-9221558 ,יבוק .רשקתהל
 .(תבשב
 .םיפוקה יא קחשמב עוקת ינא !וליצה

 ןיעבו ?הניפסה ךותב םישוע המ
 ךותב םינופ קוידב ןאל ,2 ההובה
 םינפלטמה לכל ןתא הרומתב ?הריטה
 :ומכ םירחא םיקחשמל תונורתפ
 תוחתפמה ,תורעמה ימחול ,סנוזאמא

 ןיב 04-710176  ,רואמ .דועו ןומראמל
0)... 

 7 , . צל

₪ 

 ןכו ,ןומראמל תוחתפמב תושק עוקת *
 ךיא ,5ד תת 101168 2 קחשמב
 םיגניקיוה קחשמבו ?םימסק םישוע
 ?ןורחאה בלשל דוקה והמ ,םידובאה
 .07-517795 ,ביבא
 הפורתל תופיחדב קוקז !5.0.5 !וליצה
 ידרפב הנושארה הכרעמב תישילשה
 תחיתפל דוקל קוקז ,ןכ ומכ !סקראפ
 תישישה המישמב תלדה
 רוזעא הרומתב .51 ₪188 -ב
 לש םיטסווקה בור) םינוש םיטסווקב
 ,רמות .הבישח יקחשמבו (הרייס
2, 
 שימיב יליוו ףוסב עוקת 5
 לכל רוזעל ןכומ .(ןוטרמלפב לעפמב)
 לקטנטה לש ומויב הרזע ךירצש ימ
 ,ןב .ולעפמל דע) שימיב יליוו וא
0-. 
 קחשמב עוקת !וליצה
 .ביירד-הגמל א1סאד גז. סאם
 הלגיש ןושארל ?ג בצמל םיעיגמ ךיא
 ,ןהכ םעונ ,ח"ש 10 לש סרפ חטבומ

 .(16:00-20:00 ןיב) 7
 ךיא .1.00%1 קחשמב עוקת !וליצה
 םיוותה םה המ ?הרעסה תא םירבוע
 ךיא ?הרעסה תא עיגרהל ידכ םסקל
 רוזעא הרומתב ?" ותה תא םילבקמ
 ירחאש םיבלשב א1א0₪ 0087 6-ב

 אל) 08-579389 ,רמוע וא ןתמ .ךובמה
 .(תבשב
 םשל שאונ ןפואב קוקז !וליצה
 םאדאמל םינתונש) תישילשה הפורתה
 ידרפ לש הנושארה הכרעמב (ידאס
 קארטראטסב הרזעל קוקז .סקראפ
 .4 טסווק סייפסבו (םיבכוכ ןיב עסמ)
 הרומתב ילמיס םוכס לבקי ליצמה
 .03-6700722 ,רמות .ותרזעל
 םיפוקה יאב הפמה תא יתרמג !וליצה
 תא אל םגו הנילא תא אצומ אל ינאו
 .09-903051 ,איג .תופמה שיא
 םיקחשמב םיעוקתה לכל רוזעל ןכומ
 ,2 םיפוקה יא ,םול ,הידנריק :םיאבה
 ךירצ ,ףסונב ,הדלזו 4 טסווק גניק
 תא רזפל ךיא :שימיב יליווב הרזע
 :םינילבוג ?ךכ רחא המו םיעדרפצה
 תאצל ךיא ?הריטל סנכיהל ךיא
 םלועב תושעל המ ?הקיסומה םלועמ
 .08-436142 ,רמלוא איג ?ןועשה

 םידיקפת יקח ש מ
 תשפחמ קילאיב תירקב כא תצובק =*

. 

 תוגרדב 13-14 יאליגב תונב רפסמ
 הרובחה לא ףרטצהל תוצורה 5
 ףלא ,ןהכ ,דמג ,םחול :תאזה תנווגמה
 וא 04-710176 ,רואמ .ימומרע בנגו
 .04-701019 ,ריאי
 רוזאב ד"ומ תרובח םיקהל ןיינועמ

 ךרוצ ןיא .10-13 םיאליגל ,הוקת חתפ
 ,יש .תורבוחב וא םדוק ןויסינב
 12:00-18:00 תועשב) 9
 .(דבלב
 תורבוח לש בחר ןווגמ הריכמל
 ףסא .לזומ ריחמב 08.0 לש םירפסו
 .04-373110 ,ןמגולק
 םייניצרל ד"ומ תצובק םיקהל ןיינועמ
 תירק רוזאב ,13-15 יאליג !דבלב
 ןיב) 03-5353359 ,רצלז דהוא .ונוא
 .(16:00-22:00 תועשה
 תוביבסב 8.0 תרובח םיקהל ןיינועמ
 ריאי .9-10 יאליג ,1-3 תוגרדב ,הנבי
 .('ד,'ב םימיב אל) 08-430591 ,לט
 לש הצובק תנגראתמ ףוס ,ףוס !ןכ
 יראג לש רידאה קחשמה - א וצד 5

 בוט עדיב ךרוצ שי !ןג תמרב סקאגיג
 .(ךרעב) 13-15 םיאליג ,תילגנאה הפשב

 647 ושכ



 !םלועה לכ תא 09 ש קחשמה

 יי 1
 םיקחשמ רח
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